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POVZETEK 

 

Branje je nekaj, kar nas spremlja na vsakem koraku, z oblikami branja se 

srečujemo vse od zgodnjega otroštva naprej. Še bolj pomembno postane branje 

tekom osnovnošolskega izobraževanja. Učenci se s podatki seznanjajo preko 

pisnega gradiva, naj bodo to učbeniki, knjige ali celo splet. Da pa lahko učenci 

prebrane informacije uporabijo, morajo prebrano razumeti. Uspešen učenec je tisti, 

ki bere tekoče, dovolj hitro, prebrano razume in zna svoje znanje uporabiti. 

Učenec, ki tega ne zmore sodi največkrat med manj uspešne učence. Med učenci, 

ki se tekom vzgojno-izobraževalnega procesa  pogosto spopadajo s težavami na 

področju branja in bralnega razumevanja, so tudi učenci, ki obiskujejo vzgojno-

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali 

prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. 

Namen diplomskega dela je preveriti in primerjati raven bralnega razumevanja 

učencev, ki obiskujejo 8. razred dveh različnih osnovnošolskih programov. Izvedli 

smo preizkus bralnega razumevanja, ki je zajemal dve besedili (umetnostno in 

neumetnostno besedilo), s katerima smo želeli preveriti raven bralnega 

razumevanja  učencev, ter primerjati bralno razumevanje med obema skupinama 

učencev.  Besedili sta bili v dveh programih nekoliko različni po težavnosti (dolžina 

besedila) vprašanja in naloge pa so bile podobno zastavljene (različne ravni 

zastavljenih vprašanj). Pričakovali smo, da bodo učenci, ki obiskujejo program 

osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo dosegli 

statistično dokazljivo višje rezultate od učencev, ki obiskujejo prilagojen program 

osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in da slednjim učencem  ne bo 

uspelo doseči tretje, najvišje  ravni bralnega razumevanja. Rezultati kažejo, da so 

učenci, ki obiskujejo vzgojno izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, dosegli boljše rezultate le na prvi stopnji bralnega 

razumevanja, na ravni  besednega razumevanja, na najvišjem nivoju, pri 

uporabnem razumevanju, pa razlik med obema skupinama nismo mogli dokazati.  

 

Ključne besede: branje, bralno razumevanje, učenci s posebnimi potrebami, testi 

bralnega razumevanja 



 

 

Comparison of reading comprehension among  students  with specila needs two 

primary programs  

 

SUMMARY 

Reading accompanies us throughout the whole life, from the early childhood we 

encounter different forms of reading. It becomes essential in Primary school 

education. Students are dealing with different written data, either from books, 

workbooks or internet. In order to reuse this data, students have to understand 

what they are reading.  Successful students are those, who can read fluently, fast 

enough, understand the read data and can reuse this knowledge. Students, who 

are not able to achieve all that, usually have difficulties and are less successful. 

Among these are students with special needs, who attend regular schools with 

additional support for students with special needs and basic schools for children 

with special needs. 

The purpose of this Diploma paper is to establish the level of reading 

comprehension of students, who attend 8th grade of two different school 

programmes, and make comparison among their reading comprehension. We 

carried out the reading comprehension test, which had two texts (an art text and a 

journalistic text). The aim of this test was to establish the level of students’ reading 

comprehension and to compare students from two different school programmes. 

Texts varied in length (texts were shorter for students from basic schools for 

children with special needs), but the questions and tasks were set similarly and 

had different levels of difficulty. We expected that students with special needs, who 

attend regular schools with additional support, would achieve better results than 

students, who attend basic schools for children with special needs. We also 

expected that the latter students would not achieve the highest level of reading 

comprehension. The results have shown that the students with special needs from 

regular schools achieved better results only on the first level of reading 

comprehension, while there was no difference among two groups on the highest 

level of reading comprehension. 

Key words: reading, reading comprehension, students with special needs, tests of 

reading comprehension 
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BRANJE 

 

Brati pomeni početi podvige. 

Brati je možno marsikaj. 

Recimo: grozdje in fige in knjige 

in med brati še kaj. 

 

Brati je na sploh enostavno. 

Črke hrustaš kot zalogaj. 

Teže pa je, a tudi bolj slavno, 

brati pravilno in hitro nazaj. 

 

A nazaj se daleč ne pride. 

Pravo branje le dalje in dalje gre 

čez črke in pike, čez vrte in hribe 

v Koromandijo ali še dlje. 

( Tone Pavček)
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UVOD 
» Če ne bomo brali, nas bo pobralo« 

(Tone Pavček, 2001) 

 

 Tudi v današnjem času, ko večino stvari delamo s pomočjo računalnikov in druge 

tehnologije, otroci v šolah še vedno veliko berejo. Besedila v šolah so še vedno v 

knjižnih oblikah, tako da morajo znati brati in to tako brati, da razumejo kaj 

preberejo in znajo to prebrano tudi uporabiti. "Branje nas spremlja na vsakem 

koraku in je zelo pomemben del človekovega življenja in njegovega 

delovanja."(Pečjak, 1993, str3)  

 

Branje ni nekaj, kar bi se začeli učiti šele z vstopom v šolo, ampak je dejavnost, ki 

se je začnemo učiti že prej, četudi še ne beremo besedil, ampak se srečujemo s 

prvinami branja, ki so pomembne za nadaljnji razvoj, učenje, učno uspešnost, 

šolanje in življenje. Področje branja je zelo pomembno, saj je pogoj za učno 

uspešnost vsakega otroka v šoli, kamor sodi predvsem bralno razumevanje in 

dobro usvojena tehnika branja. Branje je namreč ena od temeljnih spoznavnih 

zmožnosti človeka. Z branjem se v vsakodnevnem življenju nenehno srečujemo, 

zato je pomembno, da bralno zmožnost čim bolje razvijemo. Pogoj za dobro 

bralno zmožnost pa je dobra tehnika branja. Branje nam omogoča, da se 

sporazumevanje z okoljem, pomaga nam širiti obzorje, nas notranje bogati in 

prinaša veliko veselja v naša življenja. (Pečjak, 1993) 

 

Branje je tisto sredstvo, ki je v šoli najučinkovitejše pri učenju, usvajanju znanja, 

kljub temu, da se viri informacij hitro in nenehno spreminjajo. Šolski programi in 

njihova vsebina so se skozi stoletja spreminjali, branje pa uspešno kljubuje vsem 

spremembam in je še vedno najpomembnejša sestavina pismenosti in sredstvo 

učenja ter ostaja temeljna sestavina šolskih programov. (Pečjak in Gradišar, 2002) 

 

Danes ne beremo več toliko kot nekoč, saj nas je preplavila računalniška doba. 

Veliko število informacij, ki jih morajo učenci pregledati, prebrati in se jih naučiti je 
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še vedno v knjižnih oblikah. Branje je namreč eno od temeljnih zmožnosti 

današnjega časa in ima še vedno velik vpliv na razvoj otroka in njegovo znanje. 

Težave na področju branja pa so hkrati tudi velika ovira za učence, ki obiskujejo 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, še večje pa za učence, ki so vključeni v prilagojen program vzgoje in 

izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Ti učenci imajo pogosto velike 

težave na področju branja, ki se odražajo v njihovih velikokrat slabših rezultatih na 

področju bralnega razumevanja, hkrati pa pomembno vplivajo na njihovo učenje 

oz. pridobivanje in izkazovanje znanja.  Usvojena tehnika branja in zmožnost 

razumevanje prebranega besedila pomembno vplivata na učne rezultate učencev 

v šoli. 

V nadaljevanju svojega diplomskega dela, vam bom v teoretičnem delu predstavila 

branje, dejavnike branja in bralno razumevanje ter nivoje bralnega razumevanja, v 

empiričnem delu pa bom predstavila vzorec učencev, ki so vključeni v mojo 

raziskavo, teste, ki sem jih pri raziskovanju uporabila, cilje in hipoteze diplomskega 

dela,  tehniko zbiranja in obdelave podatkov ter njihove rezultate in interpretacijo.   

Rezultati mi bodo v pomoč pri mojem nadaljnjem delu. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1. BRANJE 

 

Kaj je branje? 

"Angleška beseda »reading« (branje) izvira iz anglosaške besede »readan«, kar 

pomeni »poučiti se«. In dejansko predstavlja branje še vedno, ob vsej tehniki in 

elektroniki glavno sredstvo za to, da se nekaj naučimo"(Pečjak,1993,str7 ). 

 

Veliko strokovnjakov si že leta prizadeva, da bi našli ustrezno definicijo oziroma 

strokovno in natančno opredelitev branja. Definicijo, kaj to branje je, je zelo težko 

sestaviti in zapisati. Vsi se zavedamo, da je branje očesno sledenje zapisu na listu, 

ali strani v knjigi, po navadi to počnemo od leve strani zapisa proti desni. Branje pa 

je tudi sredstvo s katerim se poučimo o neki stvari, si pridobimo ustrezne 

informacije in se nekaj naučimo.  

Najlepše pa to z definicijo zapišemo takole kot je to napisano v Pedagoški 

enciklopediji-1989 (v Pečjak, V., 1991, str. 6): "Branje pomeni razpoznavati črke 

(grafeme) v pisani ali tiskani obliki (ki jih izgovarjamo ali ne), prehajanje z očmi čez 

to, kar je napisno ali natiskano, sprejemati informacije (sporočila) iz besedila, 

prenesti znake pisanega besedila v slušne znake (znake govornega jezika). 

Branje je komunikacijski proces, v katerem besedilo prenaša sporočilo, bralec pa 

ga sprejema. Pogoj odvijanja komunikacijskega procesa pa je skupna koda oz. 

usklajenost bralčeve kode in kode besedila." 

 

V današnjem času smo od jutra do večera nenehno obdani z različnimi besedili in 

tako bralnih zmožnosti več ne štejemo med stvari, ki si jih lahko privoščijo le bogati  

in izobraženi ljudje, ampak branje postaja nekaj, kar je nujno potrebno za 

človekovo preživetje in je hkrati tudi glavna pot do znanja in učinkovito orodje moči. 

Dobro razvita bralna zmožnost nam namreč ne omogoča le dostopa do različnih 

podatkov, ampak prispeva k našemu spoznavnemu razvoju in razvoju jezikovnih 

zmožnosti, ki omogočajo uspešnejše delo in kakovostnejše življenje (Grosman, M., 

2006). 
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Pečjak S. (2010) pa v svojem delu navaja, da je še pred približno 100 leti za 

pismenega veljal nekdo, ki se je znal podpisati in kaj malega prebrati, danes pa je 

potrebno fleksibilno branje različnih vrst gradiva, da lahko rečemo, da smo 

funkcionalno pismeni. Gre za branje tako besedil na televiziji, v reklamah, na 

internetu , telefonih, časopisih, pa vse do literarnih besedil. 

Branje je pomembno, saj je samo branje med vsemi jezikovnimi zmožnosti edino, 

ki nam je na razpolago v neomejenih količinah, zanj potrebujemo le knjigo in čas, 

beremo lahko v samoti. Čeprav se tega velikokrat ne zavedamo, branje od nas 

terja aktivno interakcijo z besedilom, ki pa pri neizkušenih bralcih velikokrat naleti 

na odpor, ko imajo težave z razumevanjem besedila. 

 

Bralec pri branju z očmi sledi besedilu. Pri tem zaznava posamezne črke ter jih 

povezuje v zloge, besede, stavke in povedi. 

Za branje je značilno, da bralec z očmi, pogledom slediti določeni liniji, v kateri je 

zapisano besedilo. Največkrat je besedilo zapisano v ravni liniji in ga beremo od 

leve proti desni, včasih pa je zapisano tudi navpično, poševno, v obliki likov,.... Te 

oblike zapisa so seveda redkejše kot vodoraven zapis, ki se bere od leve proti 

desni, pa vendar jih srečujemo. 

Bistvo percepcije pri branju je sposobnost razločevanja črk in njim pripadajočih 

glasov, torej sposobnost vidnega in slušnega razločevanja. Vsaj delno razviti 

sposobnosti vidnega in slušnega razločevanja sta temeljna pogoja za uspešen 

pričetek opismenjevanja, v nadaljnjem procesu pa predstavljata osnovo za branje. 

Hkrati, ko skuša učenec čim bolj natančno brati, spoznava tudi pomen posamezne 

črke za pomen celostne besede. 

 

Branje je učna spretnost, brez katere si dobrega učenja ne moremo niti zamisliti. 

To je sposobnost primerno hitrega tihega ali glasnega branja z razumevanjem, je 

zmožnost ugotavljanja bistvenega v besedilih in tudi sposobnost ugotavljanja 

miselnih povezav in navezovanja na prejšnje znanje ter seveda sposobnost 

kritičnega branja. 
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Branje je pomembno za več različnih namenov, pomembno je za utrjevanje 

starega in pridobivanje novega znanja, je možnost, da svoj prosti čas preživimo in 

uživamo ob branju knjig, pomembno pa je tudi za uspešno delovanje v družbi, 

branje voznih redov, navodil,... Učenje s pomočjo branja je pomembno, saj se 

velikokrat učimo iz pisnih virov, npr. učbenikov, pomagamo si z enciklopedijami ali 

spletom, kar pa zahteva tudi bralno razumevanje in pomnjenje prebranega. 

Težavnost besedil se z leti šolanja povečuje, zato je potreben tudi vedno večji 

obseg razumevanje prebranega. Dobri bralci razumejo prebrano in so ga sposobni 

povezati s preteklim znanjem ter določiti namen branja, številni bralci s težavami 

na bralnem področju pa tega ne zmorejo (Babuder, 2013). 

 

Pri branju in razumevanju umetnostnih besedil se pojavlja določen odpor bralca že 

zato, ker je besedilo napisal nekdo drug, ker so v besedilo vpete misli nekoga 

drugega z njegovim videnjem, razmišljanjem in zapisom. Umetnostna besedila 

velikokrat vsebujejo različna jezikovna sredstva, ki jih veliko učencev s težavo 

prepozna, tudi z zapisanim besedilom se največkrat soočajo sami in imajo težave 

z razbiranjem besedila (Grosman, 2006).  

 

Strokovnjaki mednarodne bralne zveze so izdelali poseben dokument z naslovom 

"Pravice otrok do uspešnega branja", v katerem govorijo o pravicah otrok do 

primerne zgodnje obravnave branja, ki naj bi temeljila na otrokovih individualnih 

potrebah, ter tako tudi za učencem s težavami na področju branja omogoča 

pravico do pomoči strokovnjakov, ki so za to usposobljeni in mu pomagajo 

odpraviti bralne zaostanke  in so ga sprejeli na vseh celinah (Grosman,  2006). 
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2. DEJAVNIKI BRANJA 

 

"Branje je visoko organizirana dejavnost in aktivnost možganov" (Pečjak, 1993, str. 

11).  

Na dejavnike branja lahko gledamo in k njim pristopamo z različnih vidikov in 

glede na to s katerega gledamo na proučevanje dejavnikov bralne učinkovitosti, 

takšno definicijo dobimo, posledično torej nimamo enotne klasifikacije.  

Nekateri avtorji navajajo, da na branje vplivajo različni dejavniki, ki so lahko 

zunanji  (oblika, velikost črk, kontrast,..) ali notranji( sposobnost vidnega in 

slušnega zaznavanja, inteligentnost, interes, motivacija)( po A. Wilkinson, 1972 v 

Pečjak,1993). 

 

S. Pečjak (1993) navaja, da večina avtorjev poudarja naslednje dejavnike 

bralnega uspeha: 

 

  percepcijski dejavniki (gibanje oči, vidno in slušno razločevanje) 

  kognitivni dejavniki (sposobnosti- splošne in specifične sposobnosti) 

  interes, motivacija    

 socialno- kulturni dejavniki (socialno ekonomski status, socialni in 

kulturni vplivi iz ožjega in širšega okolja) 

 

2.1 Percepcijski dejavniki 

 

Pri branju sodelujejo številni procesi, med katerimi je percepcija primaren proces, 

ki ga pa ne moremo enačiti s splošno percepcijo, kamor sodi percepcija predmetov. 

Pri branju bralec zaznava črke in besede (številne ravne, krožne in ukrivljene črte) 

in jih nato razvršča v določene skupine glede na zunanjo obliko. Za uspešno 

branje je bistvenega pomena lahka percepcija, saj miselno branje, torej 

razumevanje, interpretacija in vrednotenje ni mogoče brez natančne percepcije, za 

katero pa sta potrebni dobro razviti tudi slušna in vidna percepcija, ki sta pogoj tudi 

za reprodukcijo črk in besed (Pečjak, 1993).  
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Pečjak S.(1993)  je vidno in slušno razločevanje takole razložila: 

  

2.1.1 vidno razločevanje 

 

O vidnem razločevanju govorimo, kadar je posameznik sposoben razločevati več 

grafičnih simbolov (črk ali besed) med seboj. 

 

2.1.2 slušno razločevanje 

 

O slušnem razločevanju govorimo takrat, kadar je posameznik sposoben 

razločevati glasove, ki pripadajo posameznim črkam. 

 

Sposobnosti vidnega in slušnega razlikovanja so po mnenju večine znanstvenikov  

deloma podedovane, še bolj pa so pridobljene. 

C. Pops,1964 (v Pečjak, 1993) je ugotavljal sposobnosti vidnega razločevanja pri 

predšolskih otrocih in prišel do zaključka, da učenci lažje in hitreje razlikujejo črke, 

ki so simetrične oblike, pri nesimetričnih je razlikovanje težje in počasnejše. 

Tako vidno kot slušno razlikovanje se v predšolskem obdobju razvijata postopno. 

  

Zelo pomemben dejavnik pri branju je gibanje oči, ki se skokovito premikajo ko 

beremo in se med branjem vrstice tudi večkrat ustavijo ali celo vrnejo na začetek 

vrstice, kar omogoča jasnejši pregled na besedilu. Pri dobrem bralcu gre seveda 

za drugačno gibanje oči kot pri slabem. Slabi bralci daljše besede berejo po delih, 

krajše pa besedo za besedo, pri čemer se jim oči tudi večkrat ustavijo in se nato 

usmerijo  na naslednjo besedo ali pa velikokrat nazaj na že prebrano besedo 

Občasno oči celo odidejo z besedila in se kasneje ponovno vrnejo na besedilo.  

Medtem pa boljši in uspešnejši bralci pri svojem branju s pogledom zajamejo večji 

del besedila, ob postankih zajamejo vsaj skupino dveh, treh ali več besed, hkrati 

ne uporabljajo sunkovitih preskokov, z očmi se ne vračajo nazaj na besedilo ali z 

njega. Njihova prednost sta tekočnost, ritem in hitro branje. Boljši bralci raje berejo 

in se branja ne naveličajo tako hitro kot slabši bralci, saj se zaradi ustavljanja, 

ponovnega branja slabši bralci hitreje naveličajo, pri branju niso zbrani, njihove 



18 

 

misli pogosto uhajajo drugam in posledično imajo težave z razumevanjem 

prebranega in ne zmorejo slediti pomenu besed in povedi, ki jih preberejo (Pečjak, 

1993).  

 

2.2 Kognitivni dejavniki- pomen inteligentnosti za branje 

 

Otrokove intelektualne sposobnosti imajo veliko vlogo pri učenju branja, ki sodi 

med specifične oblike učenja, za katero veliko avtorjev celo meni da je bolj 

pomembna mentalna starost, kot kronološka starost otroka. 

 

R. S. Woodworth (v Pečjak, 1993) pove: "Branje je v tesnejši zvezi z 

inteligentnostjo kot pa s čutnimi, percepcijskimi in motoričnimi sposobnostmi."  

 

Tudi L. Buttler, 1981(v Pečjak, 1993) trdi, da naj bi bil inteligenčni kvocient eden 

izmed najboljših napovedovalcev bralne uspešnosti otrok v šoli.  

 

Najboljša mentalna starost za učenje branja je 6 let in pol, saj omogoča relativno 

hiter napredek v učenju branja.  

Starejši so učenci bolj je inteligenčni kvocient v korelaciji z bralno uspešnostjo. V 

nižjih razredih naj bi šlo namreč za večji poudarek na mehaničnih vidikih branja 

(gre za sposobnosti vidnega in slušnega razlikovanja, ki sta pomembna za 

prepoznavanje črk in besed), v višjih pa na bolj kompleksnih vidikih branja, zlasti 

na razumevanju in vrednotenju, kar je bolj odvisno od učenčevih mentalnih 

sposobnosti. Vendar pa se tudi učenci z nižjim inteligenčnim kvocientom lahko 

naučijo dobro brati. Sicer za to potrebujejo več časa, lahko pa berejo enako tekoče 

kot otroci z višjim inteligenčnim kvocientom. Otroci oz. učenci z nižjim 

inteligenčnim kvocientom ne bodo dobro razumeli prebranega, ne bodo zmogli 

ovrednotiti kar so prebrali, ne primerjati besedila z drugim besedilom,... Enako 

velja tudi za začetno učenje branja, bolj je učenec inteligenten, prej lahko začne z 

učenjem branja, prej se opismeni, manj inteligenten je, težje bo začel z 

usvajanjem prvin branja in težje jih bo usvojil. Vendar pa je ob vsem tem potrebno 

poudariti, da visoka inteligentnost ni pogoj in garancija za uspeh, saj kljub veliki 
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inteligentnosti učenci od začetka potrebujejo veliko vaj in urjenja, da branje 

avtomatizirajo (Pečjak, 1993). 

2.3 Interes, motivacija (čustveno motivacijski dejavniki) 

 

Motivacija za branje sodi med ključne sestavine pismenosti. Lahko jo imenujemo 

tudi bralna zavzetost.  

Guthrie ind, 2004 (v Pečjak, Bucik idr,2006) navaja: "bralno zavzet bralec je 

notranje motiviran, gradi in povezuje znanje s pomočjo širjenja pojmov, uporabe 

kognitivnih strategij in s sodelovanjem z drugimi." 

V literaturi pogosto naletimo na delitev motivacije na notranjo in zunanjo, pri čemer 

notranja izhaja iz notranjih želja in potreb posameznika, zunanje pride iz okolja, 

npr. ocene. Notranja motivacija je tista, ki posameznika vodi do boljših in trajnejših 

uspehov in bralnega interesa, medtem ko zunanja na posameznika vpliva 

kratkoročno.  Notranja motivacija nastane zaradi učenčevih interesov, od 

učenčevega interesa za branje in knjige je odvisna njegova bralna motivacija 

( Pečjak, Bucik idr., 2006). 

 

Raziskave pa kažejo tudi na to, da je bralna motivacija močno povezana z bralnim 

razumevanjem ter bralno in učno uspešnostjo. 

 

Pečjak, Bucik idr., (2006) navajajo naslednje raziskave: 

Schiefele,1996 je ugotovil: " da je prav interes tisti, ki motivira bralca, da se poglobi 

v besedilo in ga skuša bolje razumeti. Interes je pomembno povezan z 

vpletenostjo, užitkom, koncentracijo ter aktivnostjo pri dejavnostih, povezanih z 

izbrano dejavnostjo. In vse to je pozitivno povezano tudi z razumevanjem." 

Harris in Sipay (1979) poudarjata:" da morajo biti za razvoj, poglabljanje in 

vzdrževanje interesov izpolnjeni določeni pogoji, ki jih prirejamo za branje, torej da 

mora učencu bralna dejavnost nuditi zadovoljstvo, občutek varnosti, občutek 

napredka ter potrditev in sprejemanje v socialnem okolju." 

Njihova raziskava je prav tako v ospredje postavila interes in pojmovanje 

pomembnosti branja kot prvini notranje motivacije. 
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 2.4 Vpliv okolja na branje -Socialno- kulturni dejavniki 

 

Okolje, predvsem mnogi socialni in kulturni dejavniki vplivajo na branje in proces 

branja, hkrati pa ima branje povraten vpliv nanje. Razlike se kažejo v jezikovnih 

značilnostih, ki vplivajo na bralno učinkovitost (Pečjak,1993). 

 

Pečjak S. (1993) navaja, da je B. Bernstein (1971) poudaril, da se pojavljajo 

precejšnje razlike pri posameznih slojih, ki pomembno vplivajo na nadaljnji razvoj 

jezika ter branja, in širše na šolsko uspešnost otroka. 

 

Študije kažejo na to, da je nizek socialno ekonomski status in velikost družine 

povezana z nizko inteligentnostjo kot tudi s slabimi dosežki pri branju. Socialno 

ekonomski status namreč najmočneje vpliva na bralne dosežke otrok zraven 

sposobnosti seveda. Prav tako so za uspešno branje pomembne bralne izkušnje. 

Otroci iz višjega socialno ekonomskega statusa se že v predšolskem obdobju 

pogosteje kot otrok iz šibkega okolja srečajo s pisano besedo. Slabši bralec si želi 

čim več navodil prejeti ustno in ne pisno, redkejše srečevanje s pisnim gradivom 

pa ne povečuje bralnih izkušenj in posledično vpliva na slabšo bralno učinkovitost. 

Zato je za te učence zelo pomembno, da se naučijo dobro brati in tako pretrgajo ta 

začarani krog, in da jim branje postane prijetno. Ti učenci imajo tudi revnejše 

besedišče, kar ima neposreden vpliv na razumevanje pri branju (Pečjak, 1993).   

 

Pri nas je vidike jezikovnega znanja preučevala Olga Kunst-Gnamuš(1975), ki je 

ugotovila da imajo učenci, katerih starši imajo vsaj srednjo če ne že višje ali 

visokošolsko izobrazbo, boljše jezikovno znanje kot učenci manj izobraženih 

staršev. Učenci, ki imajo manj izobražene starše imajo slabše razvit besedni 

zaklad, kar ima neposreden vpliv na razumevanje pri branju. Enako trditev 

dokazujeta tudi avtorja I. Toličič in L. Zorman, ki sta ugotovila, da so učenci bolj 

izobraženih staršev boljši v besednem zakladu in bralnem razumevanju, kar pa ne 

velja za hitrost branja (Pečjak, 1993). 
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3. HITROST PRI BRANJU 

 

Hitrost branja in razumevanje prebranega sodita med osnovne dimenzije bralne 

učinkovitosti, redkeje pa  vanjo vključujemo otrokov besedni zaklad in njegovo 

fleksibilnost pri branju (Pečjak, 1993). 

 

Hitrost branja pa lahko na različnih besedilih preverjamo s pomočjo prebranih 

besed  v določeni časovni enoti, najpogosteje število prebranih besed na minuto 

(Pečjak, 2010). 

 

"Praktično pa hitrost branja pove, koliko besed na minuto lahko preberemo ob 

hkratnem dobrem razumevanju prebranega." (Pečjak, 1003, str 24) 

 

V študiji  Magajne s sodel.,1999 (v Pečjak, 2010) je bilo ugotovljeno, da manj 

uspešni učenci  dosegajo za polovico slabšo hitrost pri branju kot ostali učenci, to 

pomeni da ne berejo tekoče, kar vpliva na tekočnost branja, razumevanje in učno 

uspešnost.  

 

Raziskava Oprešnik, 2000 (v Pečjak, 2010) pa je pokazala, da imajo težave pri 

branju, predvsem v netekočnosti branja tudi učenci, ki obiskujejo prilagojen 

program vzgoje in izobraževanja  z nižjim izobrazbenim standardom, kar nakazuje 

da je eden od dejavnikov, ki vplivajo na tekočnost branja tudi inteligentnost. 

 

Sonja Pečjak (1993) navaja, da na hitrost branja vplivajo različni dejavniki. Med 

najpomembnejšimi so: 

 

 razumevanje vsebine 

Branje je lahko hitrejše, če učenec pozna vsebino, ki jo bere in jo razume, če v 

besedilu ni neznanih besed in počasnejše, če se učenec pri branju sooča z 

neznanim besedilom ali neznanimi besedami, ki mu dodatno otežijo branje ter 

če besedilo na splošno slabše razume. 
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 način branja 

Beremo lahko tiho ali glasno, vendar se pri glasnem branju velikokrat usmerimo 

na svoj glas in ne na prebrano besedilo, zato je tiho branje boljše in tudi hitrejše.  

 

 vrsta oz. težavnost bralnega gradiva 

Obstajata težje in lažje bralno gradivo, lažje beremo hitreje kot težjega, obstaja 

torej obratno sorazmeren odnos med težavnostjo gradiva, ki ga beremo in 

bralno hitrostjo, torej težje je gradivo, bolj počasi beremo.  

 

 slabe bralne navade 

Pri hitrosti branja so potrebne tudi bralne navade, slabše kot so dodatno otežijo 

hitrost branja. Med slabe bralne navade sodijo predvsem slaba koncentracija pri 

branju oz. nekoncentrirano branje; polglasno izgovarjanje pri tihem branju, 

poskakovanje oči nazaj na besedilo,... 

 

P. Russel, 1986  (v Pečjak, 1993) navaja naslednje dejavnike s katerimi lahko 

povečamo hitrost branja: odpraviti je potrebno regresijo, razširiti vidni obseg in 

motivacijo za branje ter uporabiti katero izmed učnih tehnik za predelavo 

besedila. 
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4. BRANJE Z RAZUMEVANJEM oz. razumevanje pri branju 

 

V ZDA so se s težavami na področju bralnega razumevanja začeli ukvarjati že  ob 

koncu 19. stoletja, vse bolj pa se tej temi posvečajo od dvajsetih let 20. stoletja, 

zato od tam izhaja tudi izraz "Reading Comprehencion" ali razumevanje pri branju, 

ki ga je prvi uporabil Abel, leta 1894 (Pečjak, 1993). 

 

V šoli, pri pouku večine predmetov poteka učenje preko branja iz učbenikov in 

drugih pisnih gradiv, v zadnjem času tudi interneta, zato lahko težave na področju 

bralnega razumevanja vplivajo na slabši učni uspeh, na nižjo oceno pri 

posameznih predmetih in posledično na splošno učno neuspešnost(Pečjak, 2010). 

 

S. Pečjak navaja, da lahko razumevanje besedila vzamemo kot interakcijski 

proces med bralcem in besedilom.                         

 

            interakcijski proces                           

     RAZUMEVANJE 

 

 BESEDILO                                                      BRALEC 

 

 

V ta proces vstopata na eni strani bralec z vsemi svojimi značilnostmi, na drugi 

strani pa besedilo s svojimi karakteristikami. 

 

Danes velikokrat še vedno zmotno razmišljamo, da pride bralno razumevanje 

samo po sebi, kakor hitro učenec usvoji tehniko branja. 

 

4.1 Definicije bralnega razumevanja 

 

Obstajajo različne definicije bralnega razumevanja 

Široko definicijo razumevanja pri branju je zapisala Ameriška skupina za 

proučevanje branja (RAND reading study group, v Snow, 2002), ki definira bralno 
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razumevanje kot sočasni proces, v katerem bralec lušči in konstruira pomen iz 

besedila s pomočjo interakcije in lastne vpletenosti v besedilo ( Pečjak, 2010). 

. 

Kinch v vsebinsko podobni definiciji pravi, da je razumevanje prebranega 

kombinacija procesov oblikovanja pomena iz besedila in procesov predznanja 

bralca. To pomeni, da gre za interakcijski proces med besedilom in bralcem (torej 

med besedilom in bralčevim predznanjem, izkušnjami ter motivi in cilji branja) ter 

kontekstom, v katerem bere (Pečjak, 2010).  

 

Na procese razumevanja v veliki meri vplivajo tudi predznanje bralce, njegova 

pričakovanja v zvezi z besedilom, vprašanja, ki si jih zastavlja med branjem,... 

 

4.2. Dejavniki razumevanja pri branju 

 

S. Pečjak navaja, da lahko glede na prikazano zgornjo shemo dejavnike, ki 

določajo razumevanje prebranega besedila razdelimo v dve veliki skupini: 

 

 dejavnike, ki izhajajo iz besedila 

 dejavnike, ki izhajajo iz bralca 

 

"Poznavanje teh dejavnikov nam omogoča vzpostavljanje optimalnih pogojev za 

razumevanje" (Pečjak, 1993, str. 53). 

 

S. Pečjak (1993) navaja tudi, da med značilnosti besedila, ki določajo razumljivost 

prebranega sodi: 

 slovnično-slogovna enostavnost (kratke povedi ali stavki, nenikalne povedi, 

osebne oblike glagolov, tvorni način, lastna imena), 

 pomenska zgoščenost (tj. nobene dolgoveznosti, nobenih sinonimov ali 

besednih ponovitev), 

 kognitivna strukturiranost besedila (poudarjanje pomembnih stvari v 

besedilu, povzetek, dajanje primerov, različnost in podobnost pojmov). 
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Po  besedah S. Pečjak (1993) med značilnosti bralca sodijo: 

 

 inteligentnost bralca 

 bralna tehnika oz. tehnika branja 

 predznanje bralca 

 namen pri branju 
 

4.2.1 Inteligentnost bralca 

 

Inteligentnost ima velik vpliv na razumevanje prebranega, saj bolj kot je bralec 

inteligenten, večje so možnosti, da bo razumel prebrano (Pečjak, 1993).  

4.2.2 Bralna spretnost oz. tehnika branja 

 

Za razumevanje pri branju je pomembna popolna usvojenost bralne tehnike, ki je 

hkrati predpogoj za razumevanje pri branju. Tehnika branja mora biti povsem 

avtomatizirana, če želimo, da bo učenec celotno pozornost preusmeril na vsebino 

oz. pomen gradiva, saj če je učenec pri branju pozoren še na proces dekodiranja, 

prepoznavanja besed in stavkov, potem je veliko manj pozoren na besedilo in 

njegov pomen (Pečjak, 1993). 

4.2.3 Predznanje bralca 

 

Predznanje bralca sodi med najpomembnejše dejavnike, ki določajo razumevanje 

prebranega. 

"Avtorji so si popolnoma enotni v tem, da tisti učenci, ki imajo določeno predznanje 

s področja besedila, ki ga berejo, bolje razumejo prebrano in si ga tudi bolje 

zapomnijo." (Pečjak, 1993) 

P. D. Pearson, J. Hansen in C. Gordon (v Pečjak, 1993) so naredili preizkuse o 

vplivu predznanja  na razumevanje prebranega in so ugotovili, da učenci z 

predznanjem veliko boljše odgovarjajo na zastavljena vprašanja o besedilih, kot 

učenci, ki tega predznanja nimajo. 
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Ugotovili so torej, da glavni dejavnik, ki bo zagotovil, kaj se bomo naučili iz 

določenega besedila ni sama bralna sposobnost,  ampak tudi predznanje, ki ga 

bralec prinese s seboj v situacijo. Predznanje namreč dodatno poveča njegovo 

sposobnost pri razumevanju prebranega in obnovi besedila. Bralec si tudi bolj 

zapomni gradivo, se lažje nauči in naredi manj napak. 

4.2.4 Namen pri branju 

 

Učenec lažje usmeri svojo pozornost čim bolj konkretne so naloge oz. navodila, ki 

določajo namen oz. cilj branja. Učenec s pomočjo konkretnih navodil lažje usmeri 

svojo pozornost na tiste dele besedila, ki mu bodo pozneje pomagali pri reševanju 

naloge ali pri odgovarjanju na kasnejša vprašanja (Pečjak, 1993). 

 

4.3 Nivoji oz. stopnje bralnega razumevanja (po Pečjak, 1993) 

 

G. D. Sprache , 1972 (v Pečjak, 1993) je opredelil 5 intelektualnih ali miselnih 

procesov, ki naj bi na splošno sodelovali pri razumevanju besedil. 

 

Ti miselni procesi so: 

 kognicija (spoznavanje in ponovno spoznavanje informacij iz besedila) 

 spomin (zadrževanje in ohranjanje informacij) 

 konvergentno mišljenje- sklepanje (predvsem induktivno sklepanje) 

 divergentno mišljenje (logične, kreativne in ustvarjalne ideje) 

 kritično mišljenje (vrednotenje besedila) 

 

V teh procesih pa so zajete nekatere specifične sposobnosti, ki določajo 

razumevanje pri branju.  

Večina avtorjev se strinja, da so najpomembnejše od teh specifičnih sposobnosti 

naslednje: 

 

  sposobnost razumeti smisel besedila, ki ga izraža avtor, 

 sposobnost razumeti impliciten/prikrit smisel besedila, 
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 sposobnost ugotoviti namen pisanja in njegovo zvezo s stvarnostjo ter 

predpostavke avtorja, 

 sposobnost oceniti avtorjeve ideje v besedilu, 

 sposobnost povezati avtorjeve ideje z lastnim znanjem in lastnimi 

pričakovanji do besedila  

 

Večina raziskovalcev opozarja, da je treba za pojasnitev pojma »razumevanje 

besedila« raziskovati različne nivoje ali stopnje razumevanja. 

"Pojem razumevanja pri branju je kompleksen in nima enoznačnega 

pomena"(Pečjak,1993, str. 56). 

 

Modeli o nivojih razumevanja so si podobni, čeprav so nivoji različno poimenovani, 

modeli pa se razlikujejo tudi v številu stopenj. 

 

Herber (1970) Guszak, Barret (1971) Dechant, Smith (1977) 

1. Besedno 
razumevanje 

2. Reorganizacija 
2. Interpretativno 

razumevanje 
3. Uporabno 

Razumevanje 

1. Besedno 
razumevanje 
 
3. Razumevanje 
 s sklepanjem 
4. Vrednotenje 
5. Kritično in 
ustvarjalno razumevanje 

1. Besedno 
razumevanje 
 
2. Interpretacija 
 
3. Kritično in 
ustvarjalno 
razumevanje 

 

 

Ti posamezni modeli pa nam ponazarjajo, da lahko v splošnem govorimo o treh 

stopnjah oz. nivojih razumevanja.. 

 

o Najnižji nivo: je nivo besednega razumevanja oz. razumevanja besed, ki 

se pojavljajo v besedilu. 

 

Za razumevanje celotnega besedila ni dovolj, da posameznik pozna pomen 

posameznih besed, ki se pojavljajo v besedilu, ker to še ne pomeni, da pozna 

pomen celotnega besedila, pomen odnosov in povezav v besedilu. 
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Na tem nivoju učenec odgovarja na vprašanja, ki od njega zahtevajo poznavanje 

terminologije (besed in nebesednih simbolov) in poznavanje specifičnih dejstev 

(npr. datumov, oseb, krajev, dogodkov itd) .To so vprašanja, ki so usmerjena na 

nižje psihične in miselne procese, še posebej na bralčev spomin. 

 

» Vprašanja se lahko nanašajo na  

 posameznosti (specifična dejanja in podatki, termini), 

 kategorije, klasifikacije in postopke, 

 obče pojme, načela in teorije.« (Pečjak, Gradišar, 2012):  

 

Ta spominska vprašanja sprašujejo po podrobnostih. Pogosto se začnejo z 

vprašalnicami, kot so kdo, kdaj, kateri, koliko, kaj je to.  

 

Nekaj primerov vprašanj s katerimi skušamo preveriti ta nivo razumevanja: 

 Kdo je bil prvi v dolini? 

      Katera je glavna oseba v besedilu? 

      Koliko je bilo razbojnikov?,... 

 

 

o Drugi nivo: interpretativno razumevanja ali razumevanje s sklepanjem 

 

Bistvo drugega nivoja bralnega razumevanja je, da bralec dojame bistvo oz. 

poglavitne ideje besedila oz. sporočila. Bralec mora razumeti povezanost med 

posameznimi deli besedila,  znati razložiti posamezne dele besedila in nekaj 

medsebojno odvisnih dogodkov, stališč ter njim pripadajočih podrobnosti; zna 

oblikovati jasno sliko o osrednjih problemih v besedilu; zna sklepati in presojati na 

podlagi podatkov na kasnejše dogodke ter to zapisati s svojimi besedami. Na tem 

nivoju pride v ospredje bralčevo predznanje. 

 

Sonja Pečjak navaja, da poznamo tri vrste sklepanj: 

a. Implicitno sklepanje, 

b. Elaborativno sklepanje, 

c. Reduktivno sklepanje. 
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Implicitno sklepanje je zajeto in jasno vidno iz besedila in ga bralci ne morejo 

spregledati. 

 

Pri elaborativnem sklepanju bralec povezuje informacije v besedilu s predznanjem 

na svojstven, lasten način. Informacije se uvrstijo v sistem znanja bralca in se tam 

močneje utrdijo. S tem pride do boljšega razumevanja in pomnjenja besedila. 

 

Pri reduktivnem sklepanju gre za to, da si bralec iz daljših besedil izlušči njemu 

pomembne informacije, izpušča nepomembne, pomembne povezuje torej neke 

vrste besedilo predela, kaj nakazuje prehod na najvišji nivo bralnega razumevanja. 

 

Nekaj primerov vprašanj s katerimi skušamo preveriti ta nivo razumevanja: 

 Kako bi lahko še drugače zapisali naslov besedila? 

      Uredi podatke v pravilno zaporedje. 

      Dopolni besedilo z ustreznimi podatki.,... 

 

 

o Tretji, najvišji nivo: kritično in ustvarjalno razumevanje ali uporabno 

razumevanje 

 

Gre za različne naloge; od sposobnosti bralca, da informacije, ki jih je pridobil z 

branjem, uporabi v drugih situacijah in zvezah do sposobnosti bralca, da na osnovi 

izkušenj, ki jih ima, oblikuje sodbo o besedilu, da ga torej ovrednoti. Lahko pa 

najvišji nivo razširimo še s pojmom ustvarjalno branje/razumevanje, ki pa označuje 

sposobnost ustvarjalnega preoblikovanja besedila. 

 

Značilnost uporabnega, kritičnega in ustvarjalnega branja/razumevanja je, da je 

učenec sposoben: 

 

 preoblikovati daljše besedilo v krajšo obliko, 

 obnoviti besedilo s svojimi besedami, 

 preoblikovati besedilo v grafe, 
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 uporabiti podatke pri reševanju novih problemov, 

 analizirati besedilo na posamezne dogodke in ugotoviti odnose med njimi, 

 analizirati predpostavke in domneve, ki jih avtor ni eksplicitno navedel, 

 odkriti argumente, ki bi opravičili stališče avtorja v besedilu, 

 oceniti veljavnost izjav v besedilu, 

 povezati ideje iz besedila z lastnim znanjem in pričakovanji, 

 na podlagi podatkov iz besedila z lastnim znanjem oblikovati novo zgodbo z 

drugačno vsebino. 

 

"Razumevanje prebranega na tem nivoju zahteva aktivnost višjih miselnih 

procesov, kot so analiziranje, selekcioniranje, povezovanje informacij na nove 

načine, posploševanje in podobno. Govorimo torej o konvergentnem, 

divergentnem in kritičnem mišljenju." (Pečjak, 1993, str. 60) 

 

Seveda pa je pogoj, da lahko razumemo prebrano besedilo na najvišjem nivoju, da 

osvojimo razumevanje na prejšnjih nivojih. 

 

Vprašanja lahko na tej ravni zahtevajo le en pravilen odgovor (konvergentna) ali 

dopuščajo raznovrstne možnosti odgovorov (divergentna). 

 

Nekaj primerov vprašanj s katerimi skušamo preveriti ta nivo razumevanja: 

 Sestavi primer pisma, upoštevaj glavne sestavine. 

      Obnovi besedilo s svojimi besedami.,... 

 

4.4 Postopki za ugotavljanje razumevanja 

 

Tako kompleksen proces, kot je razumevanje besedila po navadi ugotavljamo s 

pomočjo vprašanj, na katere nam učenec pisno (ali ustno) odgovori. Z enim 

vprašanjem lahko merimo le en vidik razumevanja besedila. 
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Sonja Pečjak (1993) navaja, da so eni najpogostejših postopkov za ugotavljanje 

razumevanje naslednji: 

 

a. postopek obnavljanja,  

 

ki od bralca zahteva, da kolikor lahko natančno obnovi besedilo. Za ugotavljanje 

razumevanja je potrebno, da tako originalno kot tudi obnovljeno besedilo 

razdelimo na posamezne dele,  enote, ki  jih med seboj primerjamo. Lahko pa 

bralcu v pomoč ponudimo tudi določene besede, s pomočjo katerih mora narediti 

povedi in besedilo, ki bo čim bolj podobno danemu besedilu. 

 

b. postopek ponovne prepoznave 

 

Ko bralec prebere besedilo, od njega zahtevamo, da nam pove ali so navedene 

besede in povedi iz prebranega besedila, torej besede prepozna. Druga možnost 

je, da te navedene besede in povedi v besedilu poišče in označi. 

Ker pa pri prepoznavi besedila spominska komponenta seveda ne sodeluje v toliko, 

kot pri postopku obnavljanja, lahko precenimo bralčevo razumevanje, saj je 

prepoznava besed/povedi možna tudi brez razumevanja. 

 

c. postopek dopolnjevanja (»close-test«) 

 

»Cloze« je beseda, ki izhaja iz gestalt psihologije »closure« in označuje poskus 

dopolniti manjkajoči del besedila. Ko učenec besedilo prebere, mu damo besedilo, 

v katerem manjkajo določene besede (npr. vsaka tretja (peta, sedma) beseda), ki 

jih mora ustrezno dopolniti. Bralec mora manjkajoče besede vstaviti. Število 

pravilno dopolnjenih besed služi kot kazalec stopnje razumevanja. 

 

d. postopek vprašanja 

 

Pri postopku vprašanj po navadi postavljamo dva tipa vprašanj: zaprtega in 

odprtega. Največkrat uporabimo zaprt tip vprašanja z več možnimi odgovori, med 
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katerimi  bralec izbere enega ali več pravilnih odgovor. Hkrati pa moramo 

razlikovati tudi med vprašanji, ki so primerna za nižji nivo, kjer vprašujemo po 

podatkih in dejstvih in pa vprašanji primernimi za višji nivo, za katere se zahteva 

predznanje ter miselna aktivnost učenca in vprašujemo po odnosih med deli 

besedila. 

 

4.5  Kriteriji oz. ravni bralnega razumevanja 

 

Razumevanja pri branju lahko opredelimo z dveh vidikov: 

 

o s kvantitativnega in 

o s kvalitativnega vidika, 

 

ki pa sta med seboj odvisna. Kvantitativni vidik nam pove, koliko vsebine učenec 

razume, kvalitativni vidik pa, katero vsebino razume. 

 

4.5.1 Kvalitativni vidik 

 

 Kvalitativni vidik nam daje odgovor na vprašanje, kaj in koliko učenec razume.  

Iz danega besedila lahko izvemo na koliko vprašanj posamezne ravni je odgovoril 

pravilno in ne samo koliko ampak tudi kaj je tisto, kar učenec razume. Ali so to le 

posamezni podatki ali zna te podatke uporabiti.(Pečjak, 2010) 

 

4.5.2 Kvantitativni vidik 

 

Kvantitativni vidik nam pove na koliko vprašanj je učenec pravilno odgovoril ter 

njegovo število pretvorimo v procente in ga primerjamo s skupino. Govorimo o 

različnih odstotkih razumevanja prebranega, pri čemer na osnovi tega lahko 

določimo stopnjo razumevanja pri branju.(Pečjak, 2010).  
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Za primerjavo oz. ugotavljanje bralnega razumevanja strokovnjaki uporabljajo 

standardizirane teste, učitelji pa teste bralnega razumevanja, ki so primerni za 

posamezno starost oz. razred učencev, kjer učenci po prebranem besedilu 

odgovarjajo na zastavljena vprašanja. 

V praksi igra odločilno vlogo kvantitativni vidik. Problem pa je, pri katerem 

kvantitativnem dosežku lahko rečemo, da otrok besedila ne razume in kakšen 

rezultat mora doseči, da govorimo pri otroku o razumevanju besedila. 

  

V Sloveniji se bralna pismenost preverja s pomočjo mednarodne raziskave  PISA 

in PIRLS. 

Raziskave pa so med odraslimi odkrile nizko funkcionalno pismenost, zato se je 

pojavilo vprašanje, kako to izboljšati (Grosman, 2006). 

Raziskava PIRLS pa ponuja tudi mednarodno primerljive podatke o bralnih 

dosežkih med učenci, ki je odkrila, da je pismenost med slovenskimi učenci iz leta 

v letu boljša. V desetih letih so učenci toliko napredovali, da so iz velikega 

zaostanka pred desetimi leti, zdaj že presegli dosežke nekaterih držav.  
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5. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

Otroci s posebnimi potrebami so po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (2. člen, 2011), otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in 

slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno -jezikovnimi motnjami, 

gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo 

prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno 

pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne 

programe vzgoje in izobraževanja. 

 

 V izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo so usmerjeni otroci, za katere komisije za usmerjanje presodijo, 

da imajo takšne razvojne in učne zmožnosti, da bodo, predvidoma s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, dosegli vsaj minimalne cilje oz. 

standarde znanja, določene v učnih načrtih za predmete v predmetniku osnovne 

šole za razred, v katerega se vključuje otrok s posebnimi potrebami. 

 

Za otroke s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire 

oziroma motnje ne morejo doseči izobrazbenega standarda po izobraževalnem 

programu osnovnošolskega izobraževanja, se sprejme prilagojen izobraževalni 

program z nižjim izobrazbenim standardom. 

 

V prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom 

so vključeni zraven tistih učencev, ki kljub vsem prilagoditvam, prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ne dosežejo minimalnih standardov 

znanja tudi učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju,..... 

 

Znanje in napredovanje je v času otrokovega šolanja vedno povezano z branjem. 

Veliko je takšnih učencev, ki imajo težave na področju branja in zato ti učenci 

slabše napredujejo in dosegajo skromnejše rezultate, saj zaradi bralnih težav in 
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nerazumevanja prebranega sami ne zmorejo predelati posameznih besedil ali 

učnih vsebin. 

 

V času šolanja najbolj ovirajo učno uspešnost prav težave na področju branja in 

pisanja (Reid, 2002, v Pečjak, 2006).  

 

"Slabše bralne sposobnosti so lahko posledica splošnih ali specifičnih učnih 

težav." (Kavkler, Magajna, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak, Golobič, 2008) Za 

omenjene specifične bralne težave se v tujini v zadnjem času pogosto omenja 

termin disleksija. (Reid, 2002, v Pečjak, 2006)  

 

Kar pa seveda ne pomeni, da imajo vsi učenci, ki obiskujejo program osnovne šole 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo disleksijo. Imajo pa veliko 

podobnih težav na področju branja in bralnega razumevanja, kakršne imajo učenci 

z disleksijo. 

 

5.1. Značilnosti otrok, ki obiskujejo program osnovne šole s 
prilagojenim izvajanje in dodatno strokovno pomočjo 

 

Učenci, ki imajo težave na področju branja, hkrati pa tudi na področju bralnega 

razumevanja in v osnovni šoli prejemajo dodatno strokovno pomoč, največkrat 

sodijo v skupino učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

 

Z izrazom primanjkljaji na posameznih področjih učenja opisujemo zelo raznoliko 

skupino primanjkljajev, ki se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali v 

izrazitih težavah na katerem koli od naštetih področji: pozornost, pomnjenje, 

mišljenje, koordinacija, komunikacija, branje, pisanje, pravopis, računanje, 

socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje. Hkrati pa primanjkljaji vplivajo 

tudi na posameznikovo sposobnost interpretiranja zaznanih informacij in/ali 

povezovanja informacij in jih tako ovirajo pri učenju šolskih veščin (branju, pisanju, 

pravopisu ali računanju). Težave so notranje, nevrofiziološke narave in niso 

primarno pogojene z vidnimi, slušnimi ali motoričnimi težavami, motnjami v 
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duševnem razvoju, čustvenimi motnjami ali neustreznimi okoljskimi dejavniki,  

čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi. (Kavkler, Bregar-Golobič, Čačinovič- 

Vogrinčič, Magajna, Klug, Pečjak in Vernik, 2008) 

 

Učenci, ki obiskujejo program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo imajo v velike meri težave na področju branja in bralnega 

razumevanja, saj lahko imajo zmanjšane zmožnosti usvajanja, razumevanja in/ali 

smiselne uporabe govora, jezika in komunikacije. Imajo veliko težav, ki imajo za 

posledico slabše branje in bralno razumevanje. Imajo težave na teh področjih, saj 

se težko učijo na tradicionalen način ali tako hitro, kot se to naučijo njihovi vrstniki. 

(Kavkler, Bregar-Golobič, Čačinovič- Vogrinčič, Magajna, Klug, Pečjak in Vernik, 

2008) 

5.2. Značilnosti otrok, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in 
izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom 

 

Učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju imajo v primerjavi z vrstniki 

kvalitativno drugačno kognitivno strukturo, ki se kaže v počasni sposobnosti 

generalizacije in konceptualizacije, omejenih spominskih sposobnostih, težavah v 

diskriminaciji, sekvencioniranju, omejenem splošnem zanju, bolj konkretnem kot 

abstraktnem mišljenju. Zaradi nižjih intelektualnih sposobnosti je omejena tudi 

njihova sposobnost reševanja problemov. Na področju komunikacije imajo ti 

učenci težave v artikulaciji in tudi receptivne ter eskspresivne težave. Njihov 

socialni razvoj poteka tako kot pri vrstnikih, samo prehod iz ene faze v drugo je 

počasnejši in včasih bolj zapleten, ker imajo slabše razvite socialne spretnosti, 

manj so kritični do drugih učencev in se nagibajo k nezrelemu presojanju socialnih 

situacij. Dokazano je, da je proces dozorevanja teh učencev upočasnjen, poln 

vzponov in padcev, zato pri tem potrebujejo pomoč in vodenje, zlasti pa učenje 

socialnih veščin, ki jim bodo po končanem šolanju omogočile lažjo vključitev v 

širše socialno okolje. V času šolanja v primerjavi z vrstniki ne dosežejo 

enakovrednega izobrazbenega standarda, potrebujejo prilagojen program z nižjim 

izobrazbenim standardom, njim prilagojene metode ter ustrezne kadrovske in 

druge pogoje. 
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Učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju imajo težave na področju učnih 

spretnosti,  branja, pisanja in računanja. 

Učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju se  lahko naučijo učnih, socialnih in 

poklicnih spretnosti, a jih usvajajo počasneje in dalj časa kot njihovi vrstniki. 

Sposobni so  se usvojiti določenih pravil in vedenje v različnih socialnih situacijah, 

a imajo kljub temu težave v socialni interakciji z ljudmi. Po večini potrebujejo 

vodenje in pomoč. skozi vso osnovnošolsko izobraževanje je potrebno nameniti 

pozornost na učenje branja, pisanja, aritmetike in učenju socialnega vedenja. 

Vendar pa  je tudi v višjih razredih osnovnošolskega izobraževanja potrbno 

poudarek nameniti učenju osnov komunikacije in praktičnim govornim spretnostm, 

saj so ti primanjkljaji še vedno prisotni. (Žagar, 2012) 

 

Merill in Mullen (1952, po Ribić,1987 v Žagar, 2012) ugotavljata, da je sposobnost 

branja učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju nižja, kot je njihova mentalna 

starost. Učenci v osnovni šoli v povprečju obvladajo branje pri starosti 6 do 6,5 let, 

medtem ko učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju šele pri mentalni starosti 9 

do 10 let. Ampak tudi takrat še vedno zaostajajo za vrstniki.   

Učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju imajo težave pri povezovanju črk v 

zloge in besede, črke izpuščajo, zamenjujejo, obračajo ali dodajajo. Imajo tudi 

težave s pisanjem po nareku, imajo šibek besedni zaklad, motnje artikulacije in pri 

razumevanju govornih kretenj drugih ljudi.    
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II. EMPIRIČNI DEL 

6. OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Branje  je  eno od temeljnih zmožnosti današnjega časa in ima še vedno velik vpliv 

na razvoj otroka in njegovo znanje. Težave na področju branja  pa so hkrati tudi 

velika ovira za učence, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali prilagojen program vzgoje in 

izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Ti učenci imajo pogosto velike 

težave na področju branja, ki se odražajo v njihovih velikokrat slabših rezultatih na 

področju bralnega razumevanja, hkrati pa pomembno vplivajo na njihovo učenje 

oz. pridobivanje in izkazovanje znanja. Večina informacij, ki jih morajo učenci 

pregledati, prebrati in se jih naučiti, je ne glede na vir še vedno v zapisani obliki. 

Kljub tehnološkemu razvoju in sodobni informacijski tehnologiji branje tako ostaja 

ena izmed osnovnih oblik komunikacije v učenju. Usvojena tehnika branja in 

zmožnost razumevanja prebranega besedila pomembno vplivata na učne rezultate 

učencev v šoli. 

 

V svojem diplomskem delu sem primerjala branje in bralno razumevanje učencev, 

ki obiskujejo ta dva programa, saj pri svojem delu opažam, da imajo učenci,  ki 

obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo največkrat težave na področju branja in bralnega razumevanja. 

Hkrati pa opažam, da med učenci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in učenci, ki obiskujejo 

prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom ni 

pomembnih razlik, ki pa bi glede na usmeritve v program morale biti. Pojavlja se 

vprašanje, ali so učenci, ki obiskujejo ta dva programa usmerjeni v zanje ustrezne 

programe, kar hkrati nakazuje na težave pri diagnosticiranju oseb s posebnimi 

potrebami. 

Želela sem preveriti raven bralnega razumevanja pri učencih, ki obiskujejo ta dva 

programa in hkrati  primerjati njihove ravni razumevanja. Pričakujemo lahko, da 

bodo uspešnejši učenci, ki obiskujejo zahtevnejši program. Ob tem bomo dobili 

tudi vpogled v kvalitativne razlike med obema skupinama.   
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7. CILJI RAZISKAVE 
 

V svoji diplomski nalogi želim preveriti in primerjati posamezne ravni bralnega 

razumevanja dveh skupin učencev - učencev, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter učencev, ki 

obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom. Hkrati pa bomo skušali dokazati, da učenci, ki obiskujejo vzgojno-

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, na 

najvišji, tretji ravni, ravni kritičnega in ustvarjalnega ali uporabnega razumevanja 

dosegajo  statistično dokazljivo boljše rezultate od učencev, ki obiskujejo 

prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Ta 

raven je namreč tista, ki je navadno učenci z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi 

ne dosegajo, kar predstavlja pomembno kvalitativno razliko med obema 

skupinama ob predpostavki, da so učenci obeh skupin usmerjeni v zanje najbolj 

ustrezne programe.   

8. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Glede na svoja dognanja, sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

R1. Katero raven bralnega razumevanja dosegajo učenci, ki obiskujejo vzgojno-

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo? 

 

R2. Katero raven bralnega razumevanja dosegajo učenci, ki obiskujejo prilagojen 

program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom? 

 

R3. Na kateri ravni bralnega razumevanja so med opazovanima skupinama 

učencev statistično pomembne razlike? 

  

Glede na zastavljena vprašanja sem postavila naslednje hipoteze: 

 

 HIPOTEZA 1: Na ravni besednega razumevanje med učenci, ki obiskujejo 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
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strokovno pomočjo in učenci, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in 

izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom ni statistično pomembnih 

razlik. 

 

 HIPOTEZA 2: Na ravni interpretativnega razumevanje med učenci, ki 

obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo in učenci, ki obiskujejo prilagojen program 

vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom ni statistično 

pomembnih razlik. 

 

 HIPOTEZA 3: Na ravni kritičnega in ustvarjalnega ali uporabnega 

razumevanje so med učenci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in učenci, ki 

obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom statistično pomembne razlike. 

 

 HIPOTEZA 4: Na ravni kritičnega in ustvarjalnega ali uporabnega 

razumevanja učenci, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in 

izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom dosegajo statistično 

pomembno slabše rezultate kot učenci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

 

9. METODE DELA 

    9.1 udeleženci v raziskavi 

 

V svojo raziskavo sem vključila: 

 30 učencev 8. razreda, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 
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 30 učencev 8. razreda, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in 

izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. 

  9.2 tehnika zbiranja podatkov 

 

Za zbiranje podatkov sem uporabila preizkus bralnega razumevanja, ki je zajemal 

dve besedili,   umetnostno in neumetnostno besedilo za učence, ki obiskujejo 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. In preizkus bralnega razumevanja (umetnostno in neumetnostno 

besedilo) za učence prilagojenega programa vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom. 

 

Teste sem izvedla po različnih osnovnih šolah, vključila sem učence, ki obiskujejo 

vzgojno izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, kjer sem individualno s posameznim učencem izvedla testa bralnega 

razumevanja umetnostnega in neumetnostnega besedila. Obiskala sem tudi 

osnovne šole, kjer imajo prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom ter 

med učenci 8. razreda prilagojenega programa vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom izvedla v razredu oba testa  bralnega razumevanja – 

umetnostno in neumetnostno besedilo. 

 

Testi so preizkusi bralnega razumevanja, ki zajemajo tri ravni bralnega 

razumevanja.  

Test bralnega razumevanja umetnostnega besedila ima pri obeh skupinah isto 

zvrst besedila- basen, ima pa različen obseg oz. dolžino in težavnost besedila. 

Učenci ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom imajo krajšo in lažjo različico basni, basen opisuje le en 

dogodek ter ima manjše število nastopajočih junakov. (priloga 3).  

Težavnost vprašanj je na prvem nivoju oz ravni, na besednem razumevanju, 

enako, tudi naloge so zastavljene podobno. V nalogah druge ravni, nalogah 

interpretativnega razumevanja ali razumevanja s sklepanjem, so naloge 

zastavljene podobno, a daljše oz. količinsko težje za učence, ki obiskujejo 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
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pomočjo (priloga 4). Tretji bralni nivo, nivo kritičnega in ustvarjalnega ali 

uporabnega razumevanja, zahteva od obojih, da sestavijo krajšo obnovo prebrane 

basni, a pri ocenjevanju upoštevamo drugačen kriterij, težji za učence, ki 

obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo.  

Test bralnega razumevanja neumetnostnega besedila ima pri obeh skupinah isto 

besedilo- pravzaprav dve besedili, uradno in neuradno pismo.  

Učenci, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom imajo isto besedilo in naloge na prvi in drugi ravni, kot 

učenci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo (priloga 2).   

Težavnost vprašanj je na prvem nivoju oz ravni, na besednem razumevanju enako, 

tudi naloge so zastavljene enako. V nalogah druge ravni, nalogah 

interpretativnega razumevanja ali razumevanja s sklepanjem so naloge prav tako 

enake, saj sem želela ugotoviti, ali učenci pri neumetnostnem besedilu dosegajo 

primerljive rezultate pri enakih nalogah. Tretji bralni nivo, nivo kritičnega in 

ustvarjalnega razumevanja ali uporabnega razumevanja zahteva od obojih, da 

sestavijo pismo. Učenci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo sestavijo uradno pismo, 

medtem ko učenci, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z 

nižjim izobrazbenim standardom zapišejo neuradno pismo z danimi pomagali 

(črtami na ustreznih mestih in danimi podatki). Pri ocenjevanju upoštevamo 

drugačen kriterij, težji za učence, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  

9.3 postopek obdelave podatkov 

 

Za ugotavljanje ali obstajajo značilne razlike med skupinama glede na rezultate 

ločene po ravneh za umetnostno in neumetnostno besedilo ter za skupne rezultate 

po obeh besedilih je bil narejen t-test za neodvisne vzorce. (Primerjava vzorcev s 

pomočjo aritmetičnih sredin).  Pred samim t-testom, je bil izveden Levenov test za 

odkrivanje enakosti varianc, da pa smo preverili ali so podatki normalno 

porazdeljeni smo uporabili Shapiro Wilkov test. 
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10. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

Umetnostno besedilo: 

 

SLIKA 1: Prikaz povprečnega števila točk za umetnostno besedilo po posameznih 

ravneh za učence, ki   obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP) in prilagojen program vzgoje in 

izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) 

 

 

SLIKA 2: Prikaz po procentih za umetnostno besedilo po posameznih ravneh za 

učence, ki   obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo (DSP) in prilagojen program vzgoje in izobraževanja z 

nižjim izobrazbenim standardom (NIS) 
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Pri analiziranju testa bralnega razumevanja, ki zajema umetnostno besedilo je bilo 

ugotovljeno naslednje: 

 

 Skupina N Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Umetnostno 

besedilo, 

prva raven 

DSP 30 82,780 14,7124 2,6861 

Umetnostno 

besedilo, 

prva raven 

NIS 30 75,387 15,4725 2,8249 

Umetnostno 

besedilo, 

druga raven 

DSP 30 70,193 24,2850 4,4338 

Umetnostno 

besedilo, 

druga raven 

NIS 30 61,420 21,0726 3,8473 

Umetnostno 

besedilo, 

tretja raven 

DSP 30 46,667 33,0447 6,0331 

Umetnostno 

besedilo, 

tretja raven 

NIS 30 45,417 27,5594 5,0316 

 

PREGLEDNICA 1: Prikaz mer opisne statistike za oba vzorca pri umetnostnem 

besedilu 

 

Prva raven (nivo)- besedno razumevanje: 

 

Učenci prve skupine, to so učenci, ki prejemajo dodatno strokovno pomoč (DSP), 

so na ravni 1 v povprečju dosegli 19,86 točke oz. 82,76 %. Standardni odklon je 
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znašal 14,71, minimalni rezultat je bil 11 točk (45,8 %), maksimalni pa 24 točk, kar 

znaša 100 % možnih točk na prvem nivoju. 

 

Učenci druge skupine, to so učenci, ki obiskujejo nižji izobrazbeni standard (NIS), 

so na ravni 1 dosegli v povprečju 15,83 točke, kar znaša 75,38 %. Standardni 

odklon je znašal 15,47, minimalni rezultat na tem nivoju je bil 9 točk ali 42,90 % in 

maksimalni 20 točk ali 95,20 %. Med temi učenci nihče ni dosegel največjega 

števila točk ali 100 %. 

 

 Levenov test za 

homogenost 

varianc 

t-test za enakost aritmetičnih sredin 

F-

statistika 

Sig. t- 

statist

ika 

Prostos

tne 

stopnje 

Sig. 

(dvostranski 

test) 

Aritmetič

na 

sredina 

vzorca 

Standard

na 

napaka 

razlike 

95% interval 

zaupanja za razliko 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Ur1% ,925 ,340 1,897 58 ,063 7,3933 3,8981 -,4096 15,1962 

1,897 57,853 ,063 7,3933 3,8981 -,4100 15,1966 

PREGLEDNICA  2: T-test za umetnostno besedilo, raven 1 

Levenov test predstavlja test o enakosti varianc. Iz tabele je razvidno, da je 

signifikanca  0,340 kar pomeni, da ničelne hipoteze, ki pravi, da sta varianci skupin 

homogeni, ne moremo zavrniti. To posledično pomeni, da v rezultatih 

računalniškega izpisa gledamo prvo vrstico. 

Signifikanca t-testa pa pri umetnostnem besedilu na ravni besednega razumevanja 

znaša 0,063, kar pomeni, da lahko pri stopnji tveganja 0,1 trdimo, da so učenci, ki 

obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo dosegli boljše rezultate od učencev, ki obiskujejo prilagojen 

program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (NIS). 

Hipoteza 1: Na ravni besednega razumevanje med učenci, ki obiskujejo vzgojno-

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in 

učenci, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom ni statistično pomembnih razlik. 
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Ničelna hipoteza (H0) je, da sta aritmetični sredini skupin na populaciji enaki, kar 

pomeni, da bi na populaciji obe skupini v povprečju enako uspešno reševali test, ki 

je meril besedno razumevanje 

 

Glede na rezultata na t-testu se Hipoteza 1 zavrne, učenci, ki obiskujejo vzgojno-

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so 

dosegli boljše rezultate od učencev, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in 

izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (NIS). Razlike med njimi so 

statistično pomembne.  

 

Drugi nivo: interpretativno razumevanja ali razumevanje s sklepanjem: 

 

Učenci 1 skupine (DSP) so na drugem nivoju dosegli v povprečju 18,90 točke ali 

70,19 %, standardni odklon je znašal 24,29. Minimalno število doseženih točk je 

bilo 4 točke ali 14,80 %, maksimalni dosežek pa 27 točk, kar znaša 100 %. 

 

Učenci 2 skupine ( NIS) so na drugem nivoju dosegli v povprečju 15,97 točke ali 

61,42 %, standardni odklon je znašal 21,07. Minimalno število doseženih točk je 

bilo 7, kar znaša 26,90 %, maksimalno število točk je bilo 24, kar znaša 92,30 %. 

Ponovno nihče od učencev na tem nivoju ni dosegel največjega števila točk, kar bi 

znašalo 100 % (glej preglednica1). 

 

 Levenov test za 

homogenost 

varianc 

t-test za enakost aritmetičnih sredin 

F-

statist

ika 

Sig. t- 

statist

ika 

Prostos

tne 

stopnje 

Sig. 

(dvostranski 

test) 

Aritmetična 

sredina 

vzorca 

Standar

dna 

napaka 

razlike 

95% interval 

zaupanja za razliko 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Ur2% ,054 ,818 1,495 58 ,140 8,7733 5,8703 -2,9774 20,5240 

1,495 56,870 ,141 8,7733 5,8703 -2,9823 20,5290 

PREGLEDNICA 3: T-test za umetnostno besedilo, raven 2 

Signifikanca t-testa pri umetnostnem besedilu na ravni interpretativnega 

razumevanja znaša 0,140, kar pomeni, da lahko pri stopnji tveganja 0,1 trdimo, da 
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med učenci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo in učenci, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in 

izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (NIS), ni statistično pomembnih 

razlik. 

Hipoteza 2: Na ravni interpretativnega razumevanje med učenci, ki obiskujejo 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo in učenci, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z 

nižjim izobrazbenim standardom ni statistično pomembnih razlik. 

Glede na rezultata na t-testu, se Hipoteza 2 sprejme, kar pomeni, da lahko pri 

stopnji tveganja 0,1 trdimo, da med učenci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in učenci, ki 

obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom (NIS) ni statistično pomembnih razlik. 

 

 

Tretji, najvišji nivo: kritično in ustvarjalno razumevanje ali uporabno razumevanje: 

 

Učenci 1 skupine (DSP) so na tretjem, najvišjem nivoju dosegli v povprečju 4,67 

točke ali 46,67 %, standardni odklon je znašal 33,04. Minimalno število doseženih 

točk je 0 točk, torej 0 %, maksimalni dosežek pa je bil 10 točk, kar znaša 100 %. 

 

Učenci 2 skupine (NIS) so na tretjem, najvišjem nivoju dosegli v povprečju 3,66 

točke ali 45,41 %, standardni odklon je znašal 27,56. Minimalno število doseženih 

točk je bilo 0, torej 0 %, maksimalno število točk je bilo 7, kar znaša 87,50 %. 

Ponovno nihče od učencev na tem nivoju ni dosegel največjega števila točk, kar bi 

znašalo 100 %. 
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 Levenov test za 

homogenost 

varianc 

t-test za enakost aritmetičnih sredin 

F-

statist

ika 

Sig. t- 

statist

ika 

Prostos

tne 

stopnje 

Sig. 

(dvostranski 

test) 

Aritmetična 

sredina 

vzorca 

Standar

dna 

napaka 

razlike 

95% interval 

zaupanja za razliko 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Ur3% 1,083 ,302 ,159 58 ,874 1,2500 7,8559 -14,4754 16,9754 

,159 56,189 ,874 1,2500 7,8559 -14,4862 16,9862 

PREGLEDNICA 4: T-test za umetnostno besedilo, raven 3 

Signifikanca t-testa pa pri umetnostnem besedilu na ravni besednega razumevanja 

znaša 0,874, kar pomeni, da lahko pri stopnji tveganja 0,1 trdimo, da med učenci, 

ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo in učenci, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in 

izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) ni statistično pomembnih 

razlik. 

Hipoteza 3: Na ravni kritičnega in ustvarjalnega ali uporabnega razumevanje so 

med učenci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo in učenci, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in 

izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom statistično pomembne razlike. 

Glede na rezultata na t-testu, se Hipoteza 3 zavrne, med učenci, ki obiskujejo 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo in učenci, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z 

nižjim izobrazbenim standardom (NIS) ni statistično pomembnih razlik.  

 

Učenci obeh osnovnošolskih programov so najboljše reševali naloge prve ravni, so 

se pa med njimi že na prvi ravni pokazale statistično pomembne razlike, medtem 

ko se na drugi in tretji ravni razlike niso pokazale. 
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Neumetnostno besedilo: 

 

SLIKA 3: Prikaz povprečnega števila točk za neumetnostno besedilo po 

posameznih ravneh za učence, ki   obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP) in prilagojen 

program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) 

 

 

SLIKA 4: Prikaz po procentih za neumetnostno besedilo po posameznih ravneh za 

učence, ki   obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo (DSP) in prilagojen program vzgoje in izobraževanja z 

nižjim izobrazbenim standardom (NIS) 
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Pri analiziranju testa bralnega razumevanja, ki zajema neumetnostno besedilo, 

smo ugotovili naslednje: 

 

 Skupina N Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Neumetnostno 

besedilo, prva 

raven 

DSP 30 83,597 9,9890 1,8237 

Neumetnostno 

besedilo, prva 

raven 

NIS 30 77,547 14,8735 2,7155 

Neumetnostno 

besedilo, 

druga raven 

DSP 30 68,690 28,5596 5,2142 

Neumetnostno 

besedilo, 

druga raven 

NIS 30 55,343 26,8744 4,9066 

Neumetnostno 

besedilo, tretja 

raven 

DSP 30 60,470 38,3802 7,0072 

Neumetnostno 

besedilo, tretja 

raven 

NIS 30 69,333 38,8572 7,0943 

 

PREGLEDNICA 5: Prikaz mer opisne statistike za oba vzorca pri neumetnostnem 

besedilu  

 

Prva raven (nivo)- besedno razumevanje: 

 

Učenci prve skupine (DSP), so na ravni 1 v povprečju dosegli 22,57 točke oz. 

85,60 %. Standardni odklon je znašal 9,99. Minimalni rezultat je bil 15 točk 

(55,60 %), maksimalni pa 26 točk, kar znaša 96,30 % možnih točk na prvem nivoju. 
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Učenci druge skupine (NIS), so na ravni 1 dosegli v povprečju 20,90 točke, kar 

znaša 77,55 %. Standardni odklon je znašal 14,87. Minimalni rezultat na tem 

nivoju je bil 10 točk ali 37,00 % in maksimalni 25 točk ali 92,60 %.  

Med učenci  obeh skupin nihče ni dosegel največjega števila točk ali 100 %. 

 

 Levenov test za 

homogenost varianc 

t-test za enakost aritmetičnih sredin 

F-

statist

ika 

Sig. t- 

statist

ika 

Prostos

tne 

stopnje 

Sig. 

(dvostranski 

test) 

Aritmetičn

a sredina 

vzorca 

Standa

rdna 

napaka 

razlike 

95% interval 

zaupanja za razliko 

Spodnj

a meja 

Zgornja 

meja 

Nr1% 5,158 ,027 1,850 58 ,069 6.0500 3,2711 -,4978 12,5978 

1,850 50,738 ,070 6,0500 3,2711 -,5178 12,6178 

PREGLEDNICA 6: T-test za neumetnostno besedilo, raven 1 

Levenov test predstavlja test o enakosti varianc. Iz tabele je razvidno, da je 

signifikanca  0,027 kar pomeni, da ničelno hipotezo, ki pravi, da sta varianci skupin 

homogeni zavrnemo. To posledično pomeni, da v rezultatih računalniškega izpisa 

gledamo drugo vrstico. 

Signifikanca t-testa pri neumetnostnem besedilu na ravni besednega razumevanja 

znaša 0,070, kar pomeni, da lahko pri stopnji tveganja 0,1  trdimo, da so učenci, ki 

obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo dosegli boljše rezultate od učencev, ki obiskujejo prilagojen 

program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (NIS). 

Hipoteza 1: Na ravni besednega razumevanje med učenci, ki obiskujejo vzgojno-

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in 

učenci, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom ni statistično pomembnih razlik. 

Glede na rezultata na t-testu se naša hipoteza zavrne, učenci, ki obiskujejo 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo so dosegli boljše rezultate od učencev, ki obiskujejo prilagojen program 
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vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (NIS). Razlike med 

njimi so statistično pomembne.  

 

Drugi nivo: interpretativno razumevanja ali razumevanje s sklepanjem: 

 

Učenci 1 skupine (DSP) so na drugem nivoju dosegli v povprečju 12,40 točke ali 

68,69 %, standardni odklon je znašal 28,56. Minimalno število doseženih točk je 0 

točk, torej 0 %, maksimalni dosežek pa 18,00 točk, kar znaša 100 %. 

 

Učenci 2 skupine ( NIS) so na drugem nivoju dosegli v povprečju 9,97 točke ali 

55,34 %, standardni odklon je znašal 26,87. Minimalno število doseženih točk je 

bilo 0, torej 0 %, maksimalno število točk je bilo 17,00, kar znaša 94,40 %. 

Ponovno nihče od učencev na tem nivoju ni dosegel največjega števila točk, kar bi 

znašalo 100 % ( preglednica 5). 

 

 Levenov test za 

homogenost 

varianc 

t-test za enakost aritmetičnih sredin 

F-

statist

ika 

Sig. t- 

statist

ika 

Prostos

tne 

stopnje 

Sig. 

(dvostranski 

test) 

Aritmetična 

sredina 

vzorca 

Standar

dna 

napaka 

razlike 

95% interval 

zaupanja za razliko 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Nr2% ,084 ,773 1,864 58 ,067 13,3467 7,1598 -,9852 27,6786 

1,864 57,787 ,067 13,3467 7,1598 -,9864 27,6797 

PREGLEDNICA 7: T-test za neumetnostno besedilo, raven 2 

Signifikanca t-testa pri neumetnostnem besedilu na ravni interpretativnega 

razumevanja znaša 0,067, kar pomeni, da lahko pri stopnji tveganja 0,1  trdimo, da 

so učenci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo dosegli boljše rezultate od učencev, ki obiskujejo 

prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom 

(NIS). 

Hipoteza 2: Na ravni interpretativnega razumevanje med učenci, ki obiskujejo 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
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pomočjo in učenci, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z 

nižjim izobrazbenim standardom ni statistično pomembnih razlik. 

Glede na rezultata na t-testu, se Hipoteza 2 zavrne. Razlike med učenci, ki 

obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo ter učencev, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in 

izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) so statistično pomembne.  

 

Tretji, najvišji nivo: kritično in ustvarjalno razumevanje ali uporabno razumevanje: 

 

Učenci 1 skupine (DSP) so na tretjem, najvišjem nivoju dosegli v povprečju 4,23 

točke ali 60,47 %, standardni odklon je znašal 38,38. Minimalno število doseženih 

točk je bilo 0 točk, torej 0 %, maksimalni dosežek pa 7 točk, kar znaša 100 %. 

 

Učenci 2 skupine ( NIS) so na tretjem, najvišjem nivoju dosegli v povprečju 3,47 

točke ali 69,33 %, standardni odklon je znašal 38,86. Minimalno število doseženih 

točk je bilo 0, torej 0 %, maksimalno število točk je bilo 5,00, kar znaša 

100  %(preglednica 5). 

  

Pri tretjem, najtežjem nivoju se je v obeh skupinah zgodilo, da je vsaj eden od 

učencev na tem nivoju dosegel največje število točk, kar znaša 100 %.  

 

 

 Levenov test za 

homogenost 

varianc 

t-test za enakost aritmetičnih sredin 

F-

statist

ika 

Sig. t- 

statist

ika 

Prostos

tne 

stopnje 

Sig. 

(dvostranski 

test) 

Aritmetična 

sredina 

vzorca 

Standar

dna 

napaka 

razlike 

95% interval 

zaupanja za razliko 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Nr3% 0,009 ,925 -,889 58 ,378 -8,8633 9,9715 -28,8235 11,0968 

-,889 57,991 .378 -8,8633 9,9715 -28,8235 11,0969 

PREGLEDNICA 8: T-test za neumetnostno besedilo, raven 3 
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Signifikanca t-testa pri neumetnostnem besedilu na ravni besednega razumevanja 

znaša 0,378, kar pomeni, da pri stopnji tveganja 0,1 med učenci, ki obiskujejo 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo in učenci, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z 

nižjim izobrazbenim standardom (NIS) ni statistično pomembnih razlik. 

Hipoteza 3: Na ravni kritičnega in ustvarjalnega ali uporabnega razumevanje so 

med učenci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo in učenci, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in 

izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom statistično pomembne razlike. 

Glede na rezultata na t-testu, se Hipoteza 3 zavrne. Med učenci, ki obiskujejo 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo in učenci, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z 

nižjim izobrazbenim standardom (NIS) ni statistično pomembnih razlik.  

 

Preverjanje hipotez: 

Hipoteza 1: Na ravni besednega razumevanje med učenci, ki obiskujejo vzgojno-

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in 

učenci, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom ni statistično pomembnih razlik. 

Glede na rezultata na t-testu se Hipoteza 1 zavrne na obeh besedilih, 

umetnostnem in neumetnostnem. Med učenci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in učenci, ki 

obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom (NIS) ni statistično pomembnih razlik 

 

Hipoteza 2: Na ravni interpretativnega razumevanje med učenci, ki obiskujejo 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo in učenci, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z 

nižjim izobrazbenim standardom ni statistično pomembnih razlik. 
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Glede na rezultata na t-testu, se Hipoteza 2 zavrne pri neumetnostnem besedilu, 

učenci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo (DSP) so dosegli boljše rezultate od učencev, ki 

obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom (NIS). Razlike med njimi so statistično pomembne.  

 

Pri umetnostnem besedilu se Hipoteza 2  sprejme. Med učenci, ki obiskujejo 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo in učenci, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z 

nižjim izobrazbenim standardom (NIS), ni statistično pomembnih razlik. 

 

Hipoteza 3: Na ravni kritičnega in ustvarjalnega ali uporabnega razumevanje so 

med učenci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo in učenci, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in 

izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom statistično pomembne razlike. 

Glede na rezultata na t-testu, se Hipoteza 3 zavrne na obeh testih. Med učenci, ki 

obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo (DSP) in učenci, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in 

izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (NIS), ni statistično pomembnih 

razlik.  

 

Hipoteza 4: Na ravni kritičnega in ustvarjalnega ali uporabnega razumevanja 

učenci, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom dosegajo statistično pomembno slabše rezultate kot 

učenci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo. 
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SLIKA 5: Prikaz po točkah in procentih za umetnostno in neumetnostno besedilo 

na tretji, najvišji ravni  za učence, ki   obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP) in prilagojen 

program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) 

 

Učenci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo so pri umetnostnem besedilu dosegli boljše rezultate 

od učencev, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom. Točkovno so učenci, ki obiskujejo vzgojno-

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v 

obeh primerih boljši. Ker pa gre zaradi razlik v izobraževalnem programu za 

drugačno točkovanje, nam šele procentni prikaz pokaže, da so učenci, ki 

obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom boljše reševali naloge tretjega nivoja pri neumetnostnem besedilu. 

Vendar nam je t-test pokazal, da ne gre za statistično pomembne razlike. 

 

Hipotezo 4 torej zavrnemo, saj razlike med učenci, ki obiskujejo vzgojno-

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

(DSP) in učenci, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom (NIS), niso statistično pomembne . 
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T-test je dokazal, da so na prvi stopnji bralnega razumevanja statistično 

pomembne razlike med učenci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter učenci, ki obiskujejo 

prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. 

Torej so učenci, ki prejemajo DSP boljši od učencev, ki obiskujejo NIS pri obeh 

besedilih, umetnostnem in neumetnostnem, medtem ko gre na drugi stopnji 

bralnega razumevanja le za statistično pomembne razlike na neumetnostnem 

besedilu. Pri umetnostnem besedilu na drugi stopnji ni statistično pomembnih 

razlik. T-test ne pokaže statistično pomembnih razlik niti na tretjem nivoju bralnega 

razumevanja, kjer pa se poraja vprašanje o uspešnosti učencev v vzgojno-

izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo ter o ustrezni usmeritvi v izobraževalni program. 

 

11. RAZPRAVA 
 

Cilj diplomskega  dela je bil primerjati ravni bralnega razumevanja med učenci, ki 

obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo ter učenci, ki obiskujejo prilagojen program vzgoje in 

izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Rezultati, predstavljeni v 

empiričnem delu, so potrdili, da med učenci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter učenci, ki 

obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom obstajajo statistično pomembne razlike.  

Opaziti je, da učenci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo dosegajo boljše rezultate le na prvem 

nivoju bralnega razumevanja pri umetnostnem in neumetnostnem besedilu, ter na 

drugem nivoju bralnega razumevanja pri neumetnostnem besedilu. Na drugem 

nivoju pri umetnostnem besedilu ni opaziti statistično pomembnih razlik. Na tretjem 

najtežjem nivoju so razlike pri neumetnostnem besedilu (kjer so učenci, ki 

obiskujejo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom dosegli boljše rezultate), ki pa niso statistično pomembne. 
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Umetnostno besedilo so boljše reševali učenci, ki obiskujejo vzgojno-izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

V Sloveniji se bralna pismenost preverja s pomočjo mednarodne raziskave  PISA 

in PIRLS. 

Raziskava PIRLS pa ponuja tudi mednarodno primerljive podatke o bralnih 

dosežkih med učenci, ki je odkrila, da je pismenost med slovenskimi učenci iz leta 

v leto boljša. V desetih letih so učenci toliko napredovali, da so iz velikega 

zaostanka pred desetimi leti, zdaj že presegli dosežke nekaterih držav.  

Mednarodna raziskava s področja bralne pismenosti (PIRLS) je pokazala tudi, da 

imajo učenci, čeprav gre v zadnjih letih za vidno izboljšanje, še vedno težave na 

področju bralne pismenosti, saj potrebujejo v skladu s svojimi težavami veliko več 

vaj in časa za usvojitev branja in imajo tudi manjšo motivacijo za branje. Pri bralni 

pismenosti gre predvsem za razumevanje prebranega in kasnejšo uporabo 

informacij iz besedila. Pomemben vpliv na pismenost imata predvsem vpliv okolja, 

tako družinskega kot šolskega (metode opismenjevanja, učiteljeve metode pri delu 

z besedili, število knjig v domačem okolju in podobno), ter lastne značilnosti 

učencev, kar pa izrazito vpliva na učni uspeh. Prav na področju branja in bralnega 

razumevanja večina učencev s posebnimi potrebami potrebuje pomoč, zato tudi 

slabši učni uspehi. 

Raziskava je pokazala, da učenci obeh programov dosegajo določeno stopnjo 

bralnega razumevanja, a se ob vsem tem vseeno porajajo vprašanja o ustreznosti 

usmeritve otrok s posebnimi potrebami, saj bi se razlike morale pokazati predvsem 

na tretjem najvišjem nivoju, kjer pa razlike niso bile dovolj statistično pomembne. 

Verjetno bi bilo bolje če bi lahko skupini učencev primerjali s pomočjo enakega 

preizkusa bralnega razumevanja ali bi izbrali le eno vrsto besedila. 

SKLEP 
 

Branje in bralno razumevanje sta nekaj, kar nas danes spremlja na vsakem koraku, 

nekaj, brez česa v življenju ne moremo biti uspešni, sta pa hkrati tudi pomembni 

sredstvi za učence in njihov šolski uspeh. 

Učenci s posebnimi potrebami so tisti, katerim se v zadnjem času namenja veliko 

pozornosti, a se še vseeno zdi, da velikokrat niso usmerjeni v za njih ustrezne 
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programe. Njihove težave pri branju in bralnem razumevanju so me popeljale do 

tega, da sem želela raziskati to področje. Raziskava ni prinesli želenih rezultatov, 

kar je verjetno posledica premajhnega vzorca ali neustrezne usmeritve otrok v 

ustrezne programe. Večji vzorec bi verjetno pokazal statistično pomembne razlike 

predvsem na tretjem nivoju, kar bi lahko tudi pomenilo, da so učenci s posebnimi 

potrebami na nivoju države usmerjeni v ustrezen program. 

Raziskava je potrdila, da gre za statistično pomembne razlike med učenci na 

prvem nivoju, na besednem razumevanju, ki je temelj in naj ne bi prinesel velikih 

razlik med učenci. Glede na to lahko sklepamo, da se bralnemu razumevanju pri 

učencih s posebnimi potrebami namenja premalo pozornosti. 

Podrobneje bi lahko raziskali stopnje bralnega  razumevanje na posamezni skupini 

otrok s posebnimi potrebami v posamezni regiji ali na ravni cele države, lahko bi 

regije primerjali med seboj, primerjali bi lahko posamezne skupine med različnimi 

programi,... 

Predvsem večji vzorec pa bi prinesel zanesljivejše rezultate. 

Ker se zavedam pomembnosti branja in bralnega razumevanja, skušam temu 

nameniti čim več časa, kolikor mi to seveda dopušča šolski sistem in znanje 

učencev. Glede na rezultate raziskave, bo potrebno branju in bralnemu 

razumevanju v bodoče nameniti še veliko več časa, če bom želela, da bodo učenci, 

ki so vključeni v omenjena programa, uspešni pri šolskem delu in v življenju.  
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PRILOGE 
 

Testi bralnega razumevanja: 

 

1. neumetnostno besedilo in test bralnega razumevanja za prilagojen 

program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom: 

 
 
Pozorno preberi obe besedili. 
 
Besedilo A 

Ljubljana, 24. 3. 2007 

 

Draga mami! 

 

Čeprav sva se slišali po telefonu, ti moram še napisati, da se imam super. 

S teto in Janom smo prekrižarili skoraj celo Ljubljano. Občudovala sem stavbe iz različnih 

obdobij, posebno so mi bile všeč tiste, ki so jih zgradili po načrtih arhitekta Plečnika. Skozi 

park Tivoli smo šli do živalskega vrta. Tam imajo živalske vrste z vseh celin sveta. Z 

vzpenjačo smo se peljali na Ljubljanski grad. Danes smo šli v kino gledat komedijo 

Spoznajte Robinsonove. Več o filmu ti bom povedala doma. Jutri mi teta obljublja vožnjo z 

ladjico po Ljubljanici. 

Mami, žal mi je, da nisi z nami. 

Poljubček 

Maja 
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Besedilo B 

Vrt, d. o. o. 

Jelovškova ulica 29 

1000 Ljubljana 

 

Ljubljana, 2. 3. 2007 

 

Apolonija Čas 

Jesenikova ulica 32 

1000 Ljubljana 

 

Obvestilo o dospeli pošiljki. 

 

Spoštovana gospa Čas! 

Obveščamo Vas, da smo z Nizozemskega prejeli čebulice dvojnih vijoličastih 

tulipanov. Za Vas smo, kot ste želeli, shranili 4 zavoje teh čebulic. 

Prosimo Vas, da jih dvignete v tem tednu od 8.00 do 20.00 ure na zgornjem 

naslovu. 

 

Lepo Vas pozdravljamo. 

 

Albin Šavli, 

vodja prodaje 
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1.  Poimenuj, kateri besedili si prebral-a. 

__________________________________________ 

 

2. Obkroži ali trditev drži ali ne. 

 

Obe besedili sta javni. DRŽI NE DRŽI 

Obe pismi sta zasebni. DRŽI NE DRŽI 

Pismo a je zasebno, b pa javno. DRŽI NE DRŽI 

V besedilu A Miha piše mami. DRŽI NE DRŽI 

V besedilu B Apolonija piše Albinu. DRŽI NE DRŽI 

V besedilu A Maja piše mami. DRŽI NE DRŽI 

 

3. Obkroži pravilen odgovor. 

a) Prvo besedilo je napisala: 

    Špela 

    Peter 

    Maja 

b) Drugo besedilo je napisal-a: 

     Miha Novak 

     Albin Šavli 

     Albina Novak 

c) Prvo besedilo je napisano: 

     24. 3. 2007 

     24. 3. 2010 

     2. 3. 2007 

č) Drugo besedilo je napisano: 

     24. 3. 2007 

     24. 3. 2010 

     2. 3. 2007 

d) Kateri kraj je opisan v prvem 

besedilu? 

     Ljubljana 

     Maribor 

     Celje 

e) Katera država je zapisana v drugem 

besedilu? 

    Slovenija 

    Nizozemska 

    Ljubljana 

f) Kaj opisuje prvo besedilo? 

    Obisk pri teti 

    Ogled Ljubljane 

    Vožnjo z ladjico 

g) Kaj opisuje drugo besedilo? 

    Obisk Nizozemske 

    Nakup rož 

    Prihod čebulic v trgovino 
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4. Dopolni naslednjo preglednico 

 

Pismo A        Pismo B 

 naslovnik  

 pošiljatelj  

 kraj, datum pisanja  

 nagovor  

 pozdrav  

 podpis  

 

 
5. Odgovori na zastavljena vprašanja. 
 
 
Kdo je napisal besedilo B? 

___________________________________________________________________ 

Izpiši nagovor iz besedila A in B. 

Besedilo A 

___________________________________________________________ 

Besedilo B 

___________________________________________________________ 

Kateri kraj opisuje Maja v prvem besedilu? 

___________________________________________________________________ 

S čem se je Maja peljala? 

___________________________________________________________________ 

S čim se bo Maja peljala jutri? 

___________________________________________________________________ 

 
 

6. Kako lahko še drugače poimenujemo besedilo v prvem pismu? 

 
___________________________________________________________________ 
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7.  Uredi podatke v pravilno zaporedje. Označi s številkami od 1 do 7. 

 

__ Vseeno pišem pismo, da ti povem, da se imam super. 

__ Peljala se bom z ladjico po Ljubljanici. 

__ Bila sem na Ljubljanskem gradu. 

__ Slišali sva se po telefonu. 

__ Ogledala sem si Plečnikove stavbe. 

__ Ogledala sem si celo Ljubljano 

__ Obiskala sem park Tivoli in živalski vrt. 

 
 
8. Dopolni besedilo z ustreznimi podatki. 
 

 

Drugo pismo je napisano za ___________________________________, ki si je 

naročila ________________________________. Čebulice 

_____________________ so prispele iz 

______________________________________. Gospa si jih mara iskati v 

_______________________________________. Naročila je 

__________________, ki so jih v trgovini _______________________________. 

Dobi jih lahko med ______________ in _______________ uro. 

 
 

9. Zakaj je Vrt d. o. o. pisal Apoloniji Čas? 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

10. Izberi si eno izmed možnosti (besedilo A ali besedilo B) in ustrezno 
napiši pismo. 
 

Lahko uporabiš naslednje podatke: Peter, očetu, šola v naravi, obisk Bleda, vožnja 
z ladjico, Blejski otoček, zvon,....   
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____________________________ 

 

_______________________________________ 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________ 

 

___________________________ 
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2. neumetnostno besedilo in test bralnega razumevanja za vzgojno-

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo 

 

 

 

 

 

Pozorno preberi obe besedili. 
 
Besedilo A 

Ljubljana, 24. 3. 2007 

 

Draga mami! 

 

Čeprav sva se slišali po telefonu, ti moram še napisati, da se imam super. 

S teto in Janom smo prekrižarili skoraj celo Ljubljano. Občudovala sem stavbe iz 

različnih obdobij, posebno so mi bile všeč tiste, ki so jih zgradili po načrtih arhitekta 

Plečnika. Skozi park Tivoli smo šli do živalskega vrta. Tam imajo živalske vrste z vseh 

celin sveta. Z vzpenjačo smo se peljali na Ljubljanski grad. Danes smo šli v kino 

gledat komedijo Spoznajte Robinsonove. Več o filmu ti bom povedala doma. Jutri mi 

teta obljublja vožnjo z ladjico po Ljubljanici. 

Mami, žal mi je, da nisi z nami. 

 

Poljubček 

 

Maja       
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Besedilo B 

Vrt, d. o. o. 

Jelovškova ulica 29 

1000 Ljubljana 

 

Ljubljana, 2. 3. 2007 

 

Apolonija Čas 

Jesenikova ulica 32 

1000 Ljubljana 

 

Obvestilo o dospeli pošiljki. 

 

Spoštovana gospa Čas! 

Obveščamo Vas, da smo z Nizozemskega prejeli čebulice dvojnih vijoličastih 

tulipanov. Za Vas smo, kot ste želeli, shranili 4 zavoje teh čebulic. 

Prosimo Vas, da jih dvignete v tem tednu od 8.00 do 20.00 ure na zgornjem 

naslovu. 

 

Lepo Vas pozdravljamo. 

 

Albin Šavli, 

vodja prodaje 
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1.  Poimenuj, kateri besedili si prebral-a. 

__________________________________________ 

 

2. Obkroži ali trditev drži ali ne. 

 

Obe besedili sta javni. DRŽI NE DRŽI 

Obe pismi sta zasebni. DRŽI NE DRŽI 

Pismo a je zasebno, b pa javno. DRŽI NE DRŽI 

V besedilu A Miha piše mami. DRŽI NE DRŽI 

V besedilu B Apolonija piše Albinu. DRŽI NE DRŽI 

V besedilu A Maja piše mami. DRŽI NE DRŽI 

 

3. Obkroži pravilen odgovor. 

a) Prvo besedilo je napisala: 

    Špela 

    Peter 

    Maja 

b) Drugo besedilo je napisal-a: 

     Miha Novak 

     Albin Šavli 

     Albina Novak 

c) Prvo besedilo je napisano: 

     24. 3. 2007 

     24. 3. 2010 

     2. 3. 2007 

č) Drugo besedilo je napisano: 

     24. 3. 2007 

     24. 3. 2010 

     2. 3. 2007 

d) Kateri kraj je opisan v prvem 

besedilu? 

     Ljubljana 

     Maribor 

     Celje 

e) Katera država je zapisana v drugem 

besedilu? 

    Slovenija 

    Nizozemska 

    Ljubljana 

f) Kaj opisuje prvo besedilo? 

    Obisk pri teti 

    Ogled Ljubljane 

    Vožnjo z ladjico 

g) Kaj opisuje drugo besedilo? 

    Obisk Nizozemske 

    Nakup rož 

    Prihod čebulic v trgovino 
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4. Dopolni naslednjo preglednico 

 

Pismo A        Pismo B 

 naslovnik  

 pošiljatelj  

 kraj, datum pisanja  

 nagovor  

 pozdrav  

 podpis  

 

 
5. Odgovori na zastavljena vprašanja. 
 

Kdo je napisal besedilo B? 

___________________________________________________________________ 

 

Izpiši nagovor iz besedila A in B. 

Besedilo A 

___________________________________________________________ 

Besedilo B 

___________________________________________________________ 

Kateri kraj opisuje Maja v prvem besedilu? 

___________________________________________________________________ 

 

S čem se je Maja peljala? 

___________________________________________________________________ 

S čim se bo Maja peljala jutri? 

___________________________________________________________________ 

 
 
 

6. Kako lahko še drugače poimenujemo besedilo v prvem pismu? 

 
___________________________________________________________________ 
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7.  Uredi podatke v pravilno zaporedje. Označi s številkami od 1 do 7. 

 

__ Vseeno pišem pismo, da ti povem, da se imam super. 

__ Peljala se bom z ladjico po Ljubljanici. 

__ Bila sem na Ljubljanskem gradu. 

__ Slišali sva se po telefonu. 

__ Ogledala sem si Plečnikove stavbe. 

__ Ogledala sem si celo Ljubljano 

__ Obiskala sem park Tivoli in živalski vrt. 

 
 
8. Dopolni besedilo z ustreznimi podatki. 
 

 

Drugo pismo je napisano za ___________________________________, ki si je 

naročila ________________________________. Čebulice 

_____________________ so prispele iz 

______________________________________. Gospa si jih mara iskati v 

_______________________________________. Naročila je 

__________________, ki so jih v trgovini _______________________________. 

Dobi jih lahko med ______________ in _______________ uro. 

 
 

9. Zakaj je Vrt d. o. o. pisal Apoloniji Čas? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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10. Sestavi in zapiši uradno pismo, pazi na ustrezne sestavine pisma. 

 
 ____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

___________________________ 
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3. umetnostno besedilo in test bralnega razumevanja za prilagojen program 

vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom 

 

 

Pozorno preberi besedilo. 

 
Slovenska ljudska basen 

Lisica in polž 

Nekega vročega popoldne je ležala lisica ob robu gozda. Kar je zagledala polža, ki 

je lezel mimo nje. Hitro ga je ogovorila : »He, stric, vi ste pa kaj počasni!« 

»Staviva, kdo bo prej v dolini, ti ali jaz!« je odvrnil stric slinar. »Dobro, staviva!« mu 

je pritrdila lisica z zaničljivim posmehom. Polž je takoj nastopil pot v dolino, lisica 

pa, v svesti si gotove zmage, je se nekoliko poležala. To priložnost je izrabil zviti 

polž, zlezel je in se prislinil lisici na rep. Šele proti večeru se je lisica leno dvignila 

in odkorakala v dolino s polžem na repu. Mislila je, da bo kaj kmalu dohitela polža. 

Toda kako seje začudila, ko polža ni bilo nikjer. Misleč, daje ubral kakšno krajšo 

pot in da vendar utegne res biti že v dolini, prične stopati hitreje Ko pa ga prišedši 

v dolino, tudi tukaj ne dobi, se obrne proti gozdu in zaničljivo zakliče: »He, stric 

počasnež, kje ste pa ostali?« Polž, ki je medtem zlezel lisici z repa, se mogočno 

oglasi: »Pol ure vas že čakam, strina!« Lisica se je začudeno obrnila in zagledala 

strica slinarja, ki je stal za njo. Osramočena je zbežala v gozd, ker je izgubila stavo 

s polžem. 
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1.  Poimenuj, katero besedilo si prebral-a, izpiši tudi naslov. 

_________________________________   

__________________________________ 

 

2. Obkroži ali trditev drži ali ne. 

 

Besedilo je napisal neznani avtor. DRŽI NE DRŽI 

Besedilo je zasebno. DRŽI NE DRŽI 

Besedilo je pravljica. DRŽI NE DRŽI 

Besedilo je poučno. DRŽI NE DRŽI 

Lisica osramočena zbeži. DRŽI NE DRŽI 

Polž premaga lisico. DRŽI NE DRŽI 

 

3. Obkroži pravilen odgovor. 

 

a) Besedilo je napisal-a: 

   neznani avtor 

   Ivan Cankar 

   učenka Maja 

b) Besedilo je bilo napisano: 

     leta 2016 

     v preteklost, neznan datum 

     24. 3. 2007 

c) Glavna oseba v besedilu je: 

     lisica 

     pes 

     polž 

č) Besedilo se je dogajalo: 

     v gozdu 

     na gozdni jasi 

     v dolini 

d) Kdo je bil prvi v dolini? 

    polž 

    lisica 

    pes 

e) Kako še drugače poimenujejo lisico? 

    sestra 

    botra 

    teta 

 
4. Kakšen je nauk besedila? 

 
___________________________________________________________________ 
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5. Kako bi lahko bilo še drugače naslov besedilu? 

 
___________________________________________________________________ 
 
 
6. Dopolni naslednjo preglednico, povej kje se besedilo začne, dogaja in 

konča. 

 
         

 Zapis v besedilu 

Začetek zgodbe 
 
 

 

Vmesni potek zgodbe  

Zaključek zgodbe 
 

 
 

 
7. Odgovori na zastavljena vprašanja. 

 

Katere živali nastopajo v besedilu? 

___________________________________________________________________ 

 

Koliko je bilo nastopajočih živali? 

___________________________________________________________________ 

 

Kako je polž premagal lisico? 

___________________________________________________________________ 

 

Kaj se je z lisico zgodilo ob koncu zgodbe? 

___________________________________________________________________ 
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8.  Uredi podatke v pravilno zaporedje. Označi s številkami od 1 do 9. 

 

__ Lisica zbeži v gozd. 

__ Lisica počiva. 

__ Polž spleza lisici na rep. 

__ Lisica leži ob robu gozda. 

__ Stavita, kdo bo prej v dolini. 

__ Polž spleza z repa. 

__ Lisica teče v dolino. 

__ Zagleda polža, ki leze mimo. 

__ Obrne se k hribu. 

 
 
9. Dopolni besedilo z ustreznimi podatki iz besedila. 
 

Nekega _______________, leži lisica ob robu ____________________. Mimo 

pride ____________. Potem sta ________________, kdo prej pride v 

_______________ . Lisica _____________ na trati, polž pa ji 

_____________________ na ________.  Zvečer se lisica __________________ in 

steče v ____________________Začudi se , ker ob poti ne sreča 

___________________, saj je mislila, da ga bo __________________ . V dolini 

polža ni, zato se lisica __________________ in pogleda _________________. 

Medtem zleze polž lisici z ______________ in ji reče: 

_____________________________. Lisica  ______________________________ . 

 

10. Napiši krajšo obnovo besedila. 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________ 
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4. umetnostno besedilo in test bralnega razumevanja za vzgojno-

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo
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Pozorno preberi besedilo. 

Slovenska ljudska basen 

Boter petelin in njegova zgodba 

 

Bilo je proti jutru in petelin je še spal pod neko streho, kar mu pade na glavo slamnato 

steblo, katerega je izdrl veter. Petelin se zbudi hudo prestrašen, srepo zakikirika in zbeži 

po klancu. 

Sreča raco, ki ga vpraša: »Kam pa, kam tako hitro, boter petelin?« »Po svetu, po 

svetu!« odgovori petelin. »Bog pomagaj! Potres! Poslopja se rušijo, tramovi padajo!« Raca 

mu brž odvrne: »Pa grem tudi jaz z vami.« »Nu, le pojdite, pojdite!« jo povabi petelin. 

Nekaj časa potujeta in srečata mačko. Mačka vpraša petelina : »Kam pa, kam tako hitro, 

boter petelin?« 

»Po svetu, po svetu. Poslopja se rušijo, tramovi padajo,« deje petelin. Mačka prestrašena 

vzklikne: »Ali naj grem tudi jaz z vama!?« »Nu le, pojdite, pojdite!« odvrne petelin. In so šli 

in šli, dokler niso prišli k neki pastirski koči, pred katero je lenaril pes. Ko pes zagleda 

čudno družbo, skoči na noge, si otrese prah, lepo zavihne rep in vpraša: »Kam pa, kam 

tako hitro, boter petelin?« Petelin je odgovoril kakor drugim in tudi pes se jim je pridružil. 

Tako so šli naprej: srečali in pobrali so grede osla, potem vola in še nekaj druge drobne 

živine. 

Potem so šli in šli. Že so bili zelo lačni, ker so bežali ves dan, in noč se je bližala. Šli so 

skozi velik gozd vedno naprej, dokler ni postala že črna tema. Tedaj niso mogli več dalje, 

ustavili so se lačni, trudni in obupani. Petelin sfribli na visoko drevo in zagleda daleč 

majhno lučko. Ko je povedal tovarišem o luči, so se vsi razveselili in se vsi skupaj odpravili 

proti tistemu kraju. Tako so prišli k neki samotni hiši. Petelin, ki je bil poglavar vse družbe, 

je rekel oslu: »Pristavi se k zidu pod okno in pes naj ti stopi na hrbet, da lepo pogleda, kaj 

in kako je v hiši.« Osel se je prislonil k zidu. Pes mu je skočil na hrbet, in ko je pogledal 

skozi okno, je videl, da so bili ravnokar zvrnili polento ter se pripravljali k večerji. Polna 

hiša jih je bila in bili so razbojniki. Ko petelin to sliši, veselo poskoči in reče: »Dobro, dobro! 

Čakajte, vse bo naše! Živeli mi! Živela naša koža! Ne poginemo še za lakoto! 

Poslušajte me zdaj: Jaz zletim na tole streho, da vidim, kaj se bo godilo v tej hiši, vi pa se 

poskrijte tu in tam okoli hiše. Kadar bo pravi čas, zakikirikam na vse grlo, in ko me boste 

slišali, naj se vsak oglasi na najbolj gromki in strašen način.« Tako so storili. Petelin je 

zletel na streho, preostala živad pa vsaka za svoj ogel. Medtem so se razvrstili razbojniki 

okoli velike mize in začeli večerjati. Tedaj petelin tako zakikirika, da bi se mu skoraj grlo 

razpočilo. Ko ga zaslišijo druge živali, se vsaka napne, da da svoj glas: osel zariga, vol 

zamuka, raca zago-gotii, mačka srdito zamijavka, pes zagrči in zalaja in vsaka druga stvar 

se oglasi po svoje. Nastane tako grozovit hrup okoli hiše, da se razbojniki hudo prestrašijo, 

popuste večerjo, zbeže iz hiše in se poskrijejo daleč po gozdu. 

Tačas pa so živali stopile v hišo, se najedle vsega dobrega in se lepo okrepčale. Potem so 

šle k počitku. Petelin je zlezel v dimnik, mačka je počepnila na ognjišče, pes se je raztegnil 
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pod mizo, raca se je spravila v čebrič napolnjen z vodo, osel se je zavalil na tla pri vratih, 

vol je polegnil nedaleč ob steni in vsaka druga žival si je izbrala svoj količek. Ko so že vse 

pospale in se jim je že lepo sanjalo, se je pritihotapil eden razbojnikov k hiši in pokukal 

skozi okno, da bi videl, kaj in kako je notri, in če je še mogoče povečerjati. Ker je vse 

temno in tiho, rahlo odpre vrata in stopi naravnost k ognjišču, da zaneti ogenj. Ko se 

približa, zagleda kakor dva tleča oglja in začne hitro pihati vanje. Pa so bile le mačje oči. 

Mačka jezno skoči na noge in ga opraska. Hudo ga zaboli in nehote vzdigne oči proti 

dimniku. Prav ta trenutek pa spusti petelin nizdol kokošjak, ki mu oblati oči. Zato pohiti k 

čebriču, da se umije. Kar se zbudi raca, silno vztrepeče v vodi s perutmi in ga vsega 

oškropi. Popade za brisačo, da se obriše, pa ga ose, ki so se bile skrile k počitku med 

gube brisače, jezno napadejo in opikajo. Odskoči od brisače k mizi in stopi psu na rep. 

Pes — ne bodi len ga hitro popade za nogo in ga okolje. Prestrašen se vrže k vratom, pa 

se zaleti v osla, ki ga tako krepko brcne, da pade volu na glavo. Vol razsrjen ga kar z 

rogmi vrže skozi vrata. Tako obleži nesrečni razbojnik ves pobit pred hišo. Spravi se na 

noge in odide proti tovarišem, ki so se že tudi vračali. 

Videč ga tako prestrašenega in zdelanega se mu začnejo smejati in rogati. On pa jim reče: 

»O, ne smejte se, prijatelji! Po meni je! Grozno sem kaznovan in tudi vam se bo tako 

godilo, če se vrnete v hišo. Vse hudo je nad nami, ker smo že toliko zla storili. Ko sem 

stopil v hišo, sem hotel najprej zanetiti ogenj in začel sem pihati v žerjavico, pa mi neka 

spaka obličje razpraska; vzdignem kvišku oči, pa mi jih neki zlomek zalije z malto: hitim se 

umivat, pa me škrat, ki je čepel v čebriču, vsega oškropi; grem k brisači, da se obrišem, pa 

je bila vsa pretkana z iglami; skočim k mizi, pa me popade satan s kleščami za nogo; 

vržem se k vratom, pa me neka hudoba tako hudo brcne, da priletim samemu vragu na 

roge, ta me pa kar skozi vrata zabrusi. In zdaj sami vidite, kakšen sem. Po nas je, vam 

pravim, po nas! Bežimo, da se nam še kaj hujšega ne zgodi!« 

Na te besede so se razbojniki vsi prestrašeni obrnili, zbežali in se razpršili na vse kraje, da 

o njih ni bilo nikoli več slišati v naši deželi. Vse to pa zaradi botra petelina, bog mu daj 

zdravje! Živali pa so se odpravile dalje po svetu. 
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1.  Poimenuj, katero besedilo si prebral-a, izpiši tudi naslov. 

 

_________________________________    

 

__________________________________ 

 

2. Obkroži ali trditev drži ali ne. 

 

Besedilo je napisal neznani avtor. DRŽI NE DRŽI 

Besedilo je zasebno. DRŽI NE DRŽI 

Besedilo je pravljica. DRŽI NE DRŽI 

Besedilo je poučno. DRŽI NE DRŽI 

Živali združijo moči in preženejo razbojnike. DRŽI NE DRŽI 

Živali gredo po svetu. DRŽI NE DRŽI 

 

3. Obkroži pravilen odgovor. 

 

a) Besedilo je napisal-a: 

   neznani avtor 

   Ivan Cankar 

   učenka Maja 

b) Besedilo je bilo napisano: 

     leta 2016 

     v preteklost, neznan datum 

     24. 3. 2007 

c) Glavna oseba v besedilu je: 

     petelin 

     pes 

     razbojniki 

č) V hiši je bilo svetlo, ker: 

     je gorela luč 

     so kurili ogenj 

     je bil dan 

d) Kdo je bil v hiši? 

    razbojniki 

    družina 

    šolarji 

e) Kako še drugače poimenujejo petelina? 

    brat 

    boter 

    stric 
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4. Dopolni naslednjo preglednico, povej kako se živali oglašajo in kako 

njihovemu oglašanju rečejo v besedilu. 

       

žival Se oglaša Zapis v besedilu 

Petelin   

Osel   

Vol   

Raca   

Mačka   

Pes   

 
 
5. Odgovori na zastavljena vprašanja. 
 

Katere živali nastopajo v besedilu? 

____________________________________________________________________ 

 

Koliko je bilo razbojnikov? 

 ____________________________________________________________________ 

 

Kako so živali premagale razbojnike? 

_____________________________________________________________________ 

 

Kaj se je z razbojniki zgodilo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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6.  Uredi podatke v pravilno zaporedje. Označi s številkami od 1 do 9. 

 

__ Pridružita se pes in osel. 

__ Pes je skočil oslu na hrbet in pogledal skozi okno. 

__ Petelinu na glavo pade streha. 

__ Živali so se najedle in skrile vsaka na svoje mesto. 

__ Petelin sreča raco in mačko. 

__ Živali so ga vsak posebej opraskale, oškropile,... 

__ Razbojniki so se prestrašili in zbežali. 

__ Bili so lačni in v daljavi zagledali luč. 

__ Razbojnik drugim razbojnikom razlaga, kaj se mu je zgodilo. 

 
 
7. Dopolni besedilo z ustreznimi podatki iz besedila. 
 
Tačas so stopile v _______________, se najedle ____________________ in lepo 

____________. Potem so šle k ________________. Petelin je ________________ v 

dimnik, mačka je _____________ na ognjišče, pes se je _____________________ pod 

mizo, raca se je __________________ v čebrič , osel se je ____________________ na 

tla, vol je ___________________ob steni in vsaka druga __________________ si je 

izbrala svoj __________________. Ko so že vse pospale, se je _________________ eden 

______________ k hiši in ____________________ skozi okno. Pogledal je ali je še 

mogoče _______________ . 

 
 
8. Kakšen je nauk besedila? 

 
____________________________________________________________________ 
 
 
9. Kako bi lahko bilo še drugače naslov besedilu? 

 
_____________________________________________________________________ 
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10. Napiši krajšo obnovo besedila. 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 


